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Podsumowanie
Przegląd literatury przedmiotu, pozwolił na
zebranie i uporządkowanie dostępnych informacji
na temat procesu mentoringu. Analiza umożliwiła
prezentację najważniejszych informacji w zakresie
definiowanych problemów badawczych, które
obszernie zostały opisane w dalszej części
niniejszego opracowania. Poniżej zaprezentowano
podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy.

Rodzaje i formy mentoringu








Nie sposób zamknąd pojęcia mentoringu w jednej uniwersalnej definicji, jednak
przegląd analizowanych definicji mentoringu pozwala wyodrębnid częśd, która jest
wspólna dla wszystkich definicji.
Mentoring, to szczególny rodzaj wsparcia, który jest efektem długotrwałej relacji
pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału
podopiecznego.
Mentoring uznany została w literaturze przedmiotu za jedną z najefektywniejszych
metod wspomagających rozwój i odkrywanie tkwiącego w człowieku potencjału.
Wyodrębnione podstawowe formy mentoringu to: mentoring indywidulany, mentoring
grupowy, e-mentoring i intermentoring.

Specyfika standardów kształcenia mentorów i standardów realizacji programów
mentoringowych


Jakośd mentoringu zależy przede wszystkim od kompetencji mentora, warto zatem
podkreślid koniecznośd zadbania o odpowiednie przygotowanie mentora do pełnienia
swojej roli.
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Opracowanie standardów kształcenia mentorów w ramach wdrażanego programu
mentoringowego powinno uwzględniad specyfikę i charakter organizacji, cel
mentoringu oraz niezbędne wymagania stawiane kandydatom na mentorów.
Przygotowanie mentorów w procesie formalnego kształcenia dotyczącego mentoringu
powiązanego z nauką i rozwojem jest zadaniem niezwykle trudnym. Z tego względu
najczęściej samoistnie wykształca się mentoring nieformalny.
W zakresie standardów kształcenia mentorów oraz standardów realizacji programów
mentoringowych składają się na nie reguły, które są uniwersalne niezależenie od tego,
jakiej formy mentoringu dotyczą dane standardy.
Istotne jest, aby zarówno w opisach standardów kształcenia mentorów, jak
i standardach realizacji programów mentoringowych, znalazły się opisy zachowao oraz
reguł postępowania, które są charakterystyczne dla danej formy mentoringu oddając
jego specyfikę i charakter.

Kodeksy etyczne w mentoringu





Kodeksy etyczne pracy mentorów są źródłem obowiązujących zasad i reguł w zakresie
wykonywanych zadao w procesie realizacji programów mentoringowych.
Różnice w poszczególnych kodeksach etycznych wynikają z właściwej dla danego
kraju/regionu specyfiki realizacji procesu mentoringu.
Zasady określone w kodeksach etycznych regulujących pracę mentorów odnoszą się do
zdefiniowanych w literaturze przedmiotu ujednoliconych standardów zawodowych
mentorów obejmujących: integralność, uczciwość, przejrzystość, doskonałość, opiekę,
profesjonalizm, odpowiedzialność. W analizowanych kodeksach etycznych praca
mentorów regulowana jest na trzech płaszczyznach: opieka nad klientem, personalne
zasady postępowania i relacje zawodowe.

Rozpowszechnienie różnych form mentoringu




Najbardziej rozpowszechnione formy mentoringu to mentoring indywidulany oraz
mentoring grupowy.
Programy mentoringu ewoluują pod wpływem rozwoju nowych technologii, które dają
możliwośd wzajemnego uczenia się, m.in. poprzez wykorzystanie telekonferencji, poczty
elektronicznej itp. W ten sposób powstała nowa forma mentoringu, określana jako
e-mentoring.
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Programy e-mentoringu są coraz bardziej popularne i równie często wykorzystywane co
tradycyjna forma mentoringu indywidulanego lub grupowego.
Intermentoring, który pozwala na wymianę doświadczeo pomiędzy pokoleniami jest
formą mentoringu, która coraz częściej będzie pojawiała się w organizacjach.

Skutecznośd różnych form mentoringu








Programy mentoringowe są jedną z najefektywniejszych form rozwoju zawodowego
niezależenie od grupy odbiorców programu oraz rodzaju przedsiębiorstwa.
Powodzenie programów mentoringowych nie jest zależne od przyjętej formy
mentoringu (indywidulny, grupowy, e-mentoring czy intermentoring), chod warto
zwrócid uwagę, że mentoring bezpośredni („face-2-face”) został uznany przez
badanych za najskuteczniejszą formę współpracy.
Intermentoring postrzegany jest jako wysoce skuteczne narzędzie w procesie
zarządzania wiekiem w organizacji.
Udział w programach mentoringowych jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na
sukces zawodowy.
Relacje mentora i podopiecznego są silniejsze i bardziej efektywne, gdy dobór pary do
procesu mentoringu odbywa się metodą, w której to podopieczny samodzielnie
wybiera mentora.

Polski rynek usług mentoringowych







Polski rynek usług związanych z mentoringiem dopiero zaczyna się rozwijad.
Obszary, w których usługi związane z mentoringiem znajdują odbiorców, to:
- nowopowstałe małe i średnie przedsiębiorstwa,
- organizacje znajdujące się w fazie wzrostu,
- edukacja na poziomie średnim i wyższym,
- wykluczenie na rynku pracy.
Pomimo, że usługi związane z mentoringiem dopiero wkraczają na polski rynek, to stają
się one coraz bardziej popularne.
Programy mentoringowe wykorzystywane są zarówno na poziomie instytucjonalnym,
jak i wśród indywidulnych odbiorców, którzy widzą szansę na rozwój zawodowy
poprzez udział w tego rodzaju aktywności edukacyjnej.
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Mocne i słabe strony różnych form mentoringu









Mentoring indywidualny sprzyja powstawaniu relacji opiekuoczych, wspomagających
cały proces prowadzący do rozwijania potencjału podopiecznego.
Mentoring grupowy umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej przez podopiecznego od
prowadzących warsztaty, daje możliwośd nawiązania relacji interpersonalnych
pomiędzy uczestnikami programu mentoringowego, daje możliwośd nawiązania oraz
rozszerzenia sieci kontaktów biznesowych pomiędzy uczniami, a także sprzyja
wzmocnieniu kompetencji miękkich wśród wszystkich uczestników programu.
E-mentoring daje możliwośd wymiany doświadczeo pomiędzy uczestnikami programu
(zarówno mentorów jak i podopiecznych), pozwala na zapoznanie się uczestników oraz
ułatwia stały kontakt pomiędzy nimi.
Intermentoring umożliwia łączenie doświadczeo różnych pokoleo w pracy, przez co
staje się jednym z bardzo istotnych elementów zarządzania kapitałem ludzkim.
Każda forma mentoringu posiada zarówno mocne, jak i słabe strony ale nie można
dokonywad rangowania form mentoringu, bowiem ich realizacja uzależniona jest od
celów danego programu mentoringu i specyfiki grupy odbiorców, do których jest
kierowane wsparcie.
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Rodzaje i formy mentoringu
W rozdziale omawiane są zagadnienia dotyczące
sposobów definiowania mentoringu w odniesieniu
do różnych rodzajów i form realizacji mentoringu
opisywanych w analizowanych dokumentach.
W oddziale udzielona zostaje odpowiedź na pytanie
badawcze 3: Jak definiowany jest mentoring według
poszczególnych standardów realizacji programów
mentoringowych? Jakie rodzaje i formy mentoringu
wyodrębniają poszczególne standardy realizacji
programów mentoringowych?

W literaturze przedmiotu znajdujemy różnorodne definicje mentoringu. Powoduje to, że nie
sposób zamknąd pojęcia mentoringu w jednej uniwersalnej definicji. D. Clutterbuck opisuje
mentoring jako „jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju, jakie mają do dyspozycji pojedynczy
ludzie i organizacje.” Mentoring bywa też czasem zamiennie nazywany coachingiem bądź też, co
zdarza się dośd często, mentoring i coaching wymieniane są obok siebie. Głównym tego
powodem jest zbieżnośd obu procesów, szczególnie pod względem funkcjonalnym
i zadaniowym. D. Clutterbuck jest zdania, że „mentoring obejmuje coaching, bezpośrednią
pomoc w rozwoju, doradztwo i nieformalną wymianę informacji.” Mentoring jest zatem
pojęciem dużo szerszym niż coaching, ponieważ dotyczy, obok kształtowania konkretnych
kompetencji, także inspiracji, odkrywania potencjału oraz rozwijania samoświadomości.1
W innym ujęciu, mentoring traktowany jest jako „uczenie się od mistrzów”. Doświadczeni,
najlepsi w firmie menedżerowie (mentorzy) przekazują wiedzę „cichą” (np. doświadczenia,
wskazówki, porady itp.) pracownikom o wysokim potencjale (uczniom) w formie serii spotkao
konsultacyjnych tak, aby budowad potencjał menedżerski do sprawnego pokierowania firmą
w przyszłości.2

1

Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu – National
Louis University, Nowy Sącz 2009, s. 110
2

Międzypokoleniowy transfer wiedzy w polskich firmach – mentoring i e-learning, Instytut Badan nad Demokracja
i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 6
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W literaturze przedmiotu pojawia się także rozumienie mentoringu, jako procesu sprawowania
opieki nad pracownikiem w różnych stadiach jego rozwoju i kariery w przedsiębiorstwie.
Mentoring to również rola pełnionej przez mentora, którego zadaniem jest wymiana
i przekazywanie wiedzy, dawanie wsparcia, nauczanie lub doradzanie w perspektywie
osiągnięcia założonego celu – w tym wypadku rozwoju pracownika.3 W takim ujęciu mentoring,
to przede wszystkim proces wspierający naukę i rozwój zawodowy pracowników oparty na
partnerskich relacjach pomiędzy uczniem a mentorem, przebiegający głównie w miejscu pracy.4
Pogłębiona definicja opisuje mentoring jako partnerską relację między mistrzem a uczniem,
zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji,
stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, aby uczeo, dzięki odpowiednim zabiegom
mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomośd i nie lękał się iśd wybraną
przez siebie drogą samorealizacji. W rozumieniu tej definicji mentoring obejmuje także
doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. Uczniem w rozumieniu
definicji może byd każdy bez względu na rolę i funkcję jaką pełni, a więc może nim byd np.
student, pracownik czy osoba bezrobotna.5
Przegląd terminologii pozwala wyodrębnid częśd, która jest wspólna dla wszystkich definicji
mentoringu. W każdej z przedstawionych definicji mentoring prezentowany jest jako szczególny
rodzaj wsparcia, który jest efektem długotrwałej relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi
w proces odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego. Warto podkreślid, że w wyniku
otrzymywanego od mentora wsparcia, podopieczny rozwija swoja samoświadomośd, poznaje
tkwiący w nim potencjał, swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu podopieczny znajduje
kierunek własnego rozwoju i przy pomocy mentora podejmuje działania, które pomagają mu
w rozwijaniu jego kariery zawodowej.
Obok samej definicji mentoringu kolejnym istotnym zagadnieniem są jego formy. Warto w tym
miejscu dodad, że mentoring, który w Polsce wciąż traktowany jest jako nowośd, na świecie
funkcjonuje już od ponad trzydziestu lat. Na przestrzeni tego okresu mentoring, będący
specyficzną forma wsparcia, ewaluował i rozwijał się na różnych płaszczyznach. Efektem rozwoju
mentoringu, który był dostosowywany do wymagao i możliwości organizacji wdrażających
programy mentoringowe, jest wyodrębnienie różnych jego form. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się cztery formy mentoringu, które są najczęściej wykorzystywane praktyce
programów mentoringowych. Są to:

3
4
5

Wasilewska A., Ziarkowska E., (red), 50 + Mentoring, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdaosk 2008, s. 18
Ibidem, s. 55

Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu – National
Louis University, Nowy Sącz 2009, s. 111

8

MENTORING
INDYWIDUALNY

MENTORING
GRUPOWY

E-MENTORING

INTERMENTORING

• indywidualne spotkania, tzw. mentoring tradycyjny
• relacja w układzie: jednej mentor na jednego
podopiecznego
• spotkania o charakterze seminaryjnym
• relacja w układzie: jeden mentor współpracuje
jedocześnie z dwoma lub trzema podopiecznymi
• transfer wiedzy i doświadczenia z wykorzystaniem
technologii IT: electronic mentoring, online mentoring,
cybermentoring
• relacja mentor - podopieczny uzależniona od charakteru
danego projektu mentoringu i dostępnych technologii
• międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia
odbywający się wewnętrz organizacji
• relacja mentor - podopieczny w tzw. odwróceniu ról

Najczęściej w praktyce mentoringu mamy do czynienia z mentoringiem indywidulanym, który
w literaturze przedmiotu określany jest także mianem mentoringu tradycyjnego. Mentoring
indywidualny (jeden mentor - jeden podopieczny) jest formą mentoringu, która w praktyce
najczęściej kierowana jest do nowych pracowników, pracowników określanych jako „talenty”,
kluczowi specjaliści itp.6 W tym ujęciu proces mentoringu przebiega w formie uporządkowanej
relacji opartej na związku lub partnerstwie uczestników tego procesu (mentor – podopieczny),
w którym przede wszystkim następuje koncentracja na potrzebach rozwojowych
podopiecznego.7 W przypadku tej formy mentoringu dobór pary mentor – podopieczny może
odbywad się na dwa sposoby. W pierwszym przypadku to organizator procesu mentoringu
dobiera pary mentorskie. W drugim przypadku dobór par inicjowany jest przez podopiecznego
(mentorowany pracownik wybiera swojego mentora).8
Mentoring indywidulany to szczególna forma mentoringu, która opiera się na inspirowaniu
i stymulowaniu podopiecznego. Forma ta polega głównie na tym, aby podopieczny dzięki
odpowiednim zabiegom mentora, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomośd
i nie bał się iśd wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Mentoring w takim ujęciu obejmuje
także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu podopiecznego. Mentoring

6
7
8

Petrin R. D., Najlepsze praktyki w profesjonalnym mentoringu, prezentacja z kongresu Kadry 2010, s. 20
Elements of effective practice form mentoring, third edition - National Mentoring Partnership, s. 25
Petrin R. D., Najlepsze praktyki w profesjonalnym mentoringu, prezentacja z kongresu Kadry 2010, s. 20
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indywidualny jest gwarancja tego, że podczas pracy „w cztery oczy” wspólnie zostanie określona
droga do osiągnięcia założonego celu. W tej formie mentoringu, to głównie podopieczny
wybiera nad czym będzie pracował z mentorem, chod nie można wykluczyd, że cel mentoringu
zostanie określony odgórnie przez koordynatora procesu mentoringu w uzgodnieniu ze stronami
zaangażowanymi w ten proces rozwoju pracownika.
Kolejną formą mentoringu, która jest powszechnie wykorzystywana, jest mentoring grupowy.
Jest to forma, w której mentor współpracuje jednocześnie z kilkoma podopiecznymi. Warto
dodad, że prawidłowo zorganizowany mentoring grupowy prowadzony jest dla podopiecznych,
którzy w ramach mentoringu pracują nad tym samym problemem lub są na równorzędnych
stanowiskach. Bardzo często ta forma mentoringu przybiera charakter seminarium, podczas
którego dochodzi do rozwoju i zgłębienia wiedzy nie tylko w ramach ustalonych wcześniej
zagadnieo merytorycznych, ale także następuje rozwoju kompetencji społecznych.9 Przykładem
zastosowania tej formy mentoringu, jest opis promowania specyficznego rodzaju mentoringu,
jakim jest mentoring przedsiębiorczości. W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020
znajdujemy odwołanie do mentoringu grupowego, który byłby realizowany dla przedsiębiorców
w ramach inkubatorów przedsiębiorczości. Ten rodzaj mentoringu charakterystyczny jest dla
działalności inkubacyjnej (działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej). Zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Programie, działalnośd inkubatorów musi byd wzmocniona o element
mentoringu i coachingu, co pozwoliłoby młodym przedsiębiorcom na szybszy rozwój firmy dzięki
możliwości wymiany wiedzy i doświadczeo z bardziej doświadczonymi przedstawicielami biznesu
z różnych branż.10
Niewątpliwą zaletą mentoringu grupowego jest możliwośd uczenia się podopiecznych poprzez
wymianę wiedzy i doświadczeo w szerszym gronie. Ponadto, mentoring grupowy daje możliwośd
rozwijania własnych pomysłów i umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej od większego grona
specjalistów z danego obszaru zawodowego. Poprzez swoją formułę, która często prowadzona
jest w formie warsztatowej, uczestnicy mają możliwośd nawiązania kontaktów oraz rozszerzenia
sieci kontaktów zawodowych. Warto też dodad, że ta forma mentoringu sprzyja wzmocnieniu
kompetencji miękkich wśród wszystkich uczestników programu.
Dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii dostosowanych do potrzeb pracy zdalnej oraz
elektronicznych komunikatorów umożliwił wykorzystanie narzędzi IT do uruchomienia kolejnej
formy mentoringu, tzw. e-mentoringu. Forma e-mentoringu, która w ostatnich latach staje się
coraz bardziej popularna, jest przede wszystkim definiowana w analizowanych dokumentach
w kontekście międzypokoleniowego transferu wiedzy. Programy e-mentoringu w praktyce są

9

Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu – National
Louis University, Nowy Sącz 2009, s. 116
10

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020, s. 54-55
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najczęściej dużymi projektami wykorzystującymi rozwiązania IT, które poprzez narzędzia
informatyczne umożliwiają zdalne prowadzenie procesu mentoringu. W tej formie mentoringu
kontakt mentorów i ich podopiecznych odbywa się niezależnie od ograniczeo czasowych czy
geograficznych, co jest niewątpliwie największą jej zaletą. Obecnie najbardziej rozwiniętą siecią
międzynarodowego programu e-mentoringowego może się poszczycid MentorNet, będący
projektem non profit, którego platforma internetowa ruszyła w lutym 1998 roku. Do chili
obecnej w lamach platformy powstało ponad 24 tysięcy relacji mentor – podopieczny. Program
skierowany jest na wsparcie globalnej społeczności – studentów, absolwentów i doktorantów
z obszaru inżynierii i nauk ścisłych. Zaangażowani w program mentorzy są osobami
z doświadczeniem zawodowym, reprezentujący około 900 różnych firm, głównie z dużych
korporacji międzynarodowych. Cel jak przyświeca społeczności MentorNet to transfer
praktycznej wiedzy, doradztwo połączone z inspiracją i motywacją oraz dostęp do sieci ponad 21
tysięcy członków.11
Należy podkreślid, że forma e-mentoringu rozwija się bardzo dynamicznie, co ma niewątpliwie
związek z niskimi kosztami i większą elastycznością niż tradycyjne spotkania mentoringowe.
Dodatkowo, nieocenioną cechą tej formy mentoringu jest komfort i łatwośd nawiązywania
nowych kontaktów i ich dalszego utrzymywania. Nie są konieczne bezpośrednie spotkania, brak
jest ograniczeo geograficznych i czasowych, a wiele kwestii można omówid przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej czy komunikatorów. Ponadto, zasoby skodyfikowanej wiedzy można
umieszczad na specjalnych edukacyjnych platformach, które mogą byd wykorzystane w każdej
chwili i w każdym miejscu.12
Współczesna nauka i technika stworzyły możliwości, dzięki którym w istotny sposób zmienia się
forma aktywności w programach mentoringowych. E-mentoring ułatwia wymianę doświadczeo
pomiędzy uczestnikami programu (zarówno mentorów jak i podopiecznych), pozwala na
zapoznanie się uczestników procesu mentoringu i stały kontakt pomiędzy nimi. Podsumowując
należy stwierdzid, że dynamiczny rozwój e-mentoringu nie powinien dziwid i należy się
spodziewad, że szczytowe wykorzystanie tej formy mentoringu jest jeszcze przed nami.
Ostatnia z analizowanych form mentoringu jest intermentoring, który można zdefiniowad, jako
skuteczną współpracę międzypokoleniową, polegającą na wzajemnej wymianie wartości
posiadanych przez przedstawicieli różnych pokoleo.13 Zgodnie z tą definicją, intermentoring jest
sposobem na łączenie doświadczeo różnych pokoleo w pracy. Należałoby zatem uznad tę formę
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mentoringu za bardzo istotny element zarządzania kapitałem ludzkim, szczególnie w kontekście
zarządzania wiekiem w firmach. Ponadto intermentoring to tez narzędzie wprowadzania zmian
w organizacji, poprawiające umiejętności pracowników w wieku 50+ z zakresu nowych
technologii, poprawiające relacje międzypokoleniowe, umożliwiające transfer wiedzy z zakresu
nowych technologii i doświadczenia życiowego pomiędzy pracownikami starszymi i młodszymi
wiekiem, a także przygotowujące pracowników w wieku 50+ i młodych pracowników (-35) do
aktywnego inicjowania i wcielania w życie zmian w organizacjach (zmiany wewnątrz i na
zewnątrz organizacji). 14 Przykładem takiej wymiany wiedzy międzypokoleniowej może byd
zastosowanie intermentoringu w zakresie IT, w wyniku czego następuje umożliwienie
pracownikom starszym podniesienia kompetencji w korzystaniu z IT, co poprawi ich sytuację
zawodową i wpływa korzystnie na podniesienie samooceny oraz przygotowanie obu grup
pracowniczych: -35 do niesienia pomocy i 50+ do przyjmowania tego wsparcia w zakresie
zwiększania umiejętności posługiwania się programami i urządzeniami techniki informatycznej.15
Dzięki tej formie mentoringu można skutecznie wzmacniad wymianę doświadczeo i rozwój
umiejętności pracowników w różnym wieku.
Na zakooczenie warto podkreślid, że w wielu firmach już dziś z powodzeniem starsi pracownicy
uczą się obsługi nowych urządzeo, programów i technologii, a młodsi korzystają z ich bogatego
i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego, co oznacza, że ta forma mentoringu jest
narzędziem wykorzystywanym przez menedżerów firm. Bardzo istotną sprawą jest tutaj
zaplanowanie, wdrożenie i koordynowanie procesu intermentoringu. Dzięki niemu zarówno
młodzi jak i doświadczeni pracownicy widzą swoje miejsce w organizacji. Wdrożenie
intermentoringu w organizacji służy tez wskazaniu, że cała wiedza potrzebna organizacji do
sprawnej realizacji zadao jest wewnątrz i trzeba ją tylko właściwie przetransferowad.
Intermentoring staje się swojego rodzaju pomostem łączącym dwie grupy pracowników, którzy
dzięki tej formie współpracy zaczynają przełamywad niechęd wobec siebie i uprzedzenia, co
następuje poprzez poznanie wzajemnych motywacji i cech wynikających z przynależności do
danej grupy.
Przegląd literatury przedmiotu w zakresie definicji mentoringu oraz jego form, pozwala na
uporządkowanie podstawowych informacji na temat procesu mentoringu. Niezależnie od
przyjętej definicji czy formy mentoringu, uznawany jest ona za jedną z najefektywniej metod
wspomagających rozwój i odkrywanie tkwiącego w człowieku potencjału. Analiza
zgromadzonego materiału pozwoliła też wskazad kierunki ewolucji mentoringu na przestrzeni lat
i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb. Przykładem tego jest dynamicznie
rozwijający się e-mentoring wykorzystujący dostępne technologie IT, a także intermentoring,

14
15

Model intermentoring. Podręcznik dla organizacji, Żorska Izba Gospodarcza, 2007, s. 28
Ibidem, s. 13

12

który wypełnił lukę w zarządzaniu wiekiem i pozwolił na międzypokoleniowy transfer wiedzy
wewnątrz organizacji. Pokazuje to wciąż duży potencjał tkwiący w samej metodzie mentoringu,
która zgodnie z założeniem stymulując do rozwoju innych – musi się wciąż doskonalid i szukad
nowych rozwiązao, aby zaspokoid potrzeby uczestników programów mentoringowych.
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Specyfika
standardów
kształcenia
mentorów i standardów realizacji
programów mentoringowych
W rozdziale omawiane są zagadnienia dotyczące
różnych standardów kształcenia mentorów z
uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych od
mentorów
oraz omówiona
jest
specyfika
analizowanych standardów realizacji programów
mentoringowych. W oddziale udzielona zostaje odpowiedź na pytanie badawcze 1: Na czym
polega specyfika poszczególnych standardów kształcenia mentorów? Rozwój jakich kwalifikacji
jest wymagany przez poszczególne standardy? Na czym polegają różnice pomiędzy
poszczególnymi standardami kształcenia mentorów? oraz na pytanie badawcze 2: Na czym
polega specyfika poszczególnych standardów realizacji programów mentoringowych? Na czym
polegają różnice pomiędzy poszczególnymi standardami realizacji programów mentoringowych?

Analiza dokumentów pozwala postawid tezę, że jakośd mentoringu zależy przede wszystkim od
osoby mistrza. Warto przy tym zaakcentowad koniecznośd zadbania o przygotowanie mentora
do pełnienia swojej roli. Jest to warunek konieczny i niezbędny do prawidłowego przygotowania
i przeprowadzenia procesu mentoringu. Mentora określid można mianem „wspomożyciela
rozwoju” podopiecznego. Wspomaganie to powinno opierad się na doradztwie, dyskusjach,
angażowaniu się we wspólne działania oraz wspieraniu podopiecznego w jego aktywnościach.
Mentor posiada zatem „ciekawośd drugiej osoby i świadomośd, że można się od niej czegoś
nauczyd, poznad, dowiedzied”. Mistrz ponadto powinien byd świadomy swoich ograniczeo, co
przekłada się na „rozszerzanie kręgu znajomości z innymi osobami, które mogą byd bardziej
pomocne niż my w danych kwestiach”. Zatem jedną z najważniejszych funkcji mentora jest
stymulacja intelektualna podopiecznego.16
W związku z powyższym tak ważne jest, aby kandydaci do roli mentora posiadali specjalistyczną
wiedzę w obszarze merytorycznych zagadnieo objętych procesem mentoringu oraz umiejętności
komunikacyjne i dobrze rozwinięte kompetencje miękkie. W następstwie tych wymogów
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opracowane zostały standardy kształcenia mentorów, które porządkują wiedzę na temat
kryteriów, które muszą byd spełnione przez osobę przygotowującą się do pełnienia roli mentora.
Standardy porządkują wiedzę na temat poszczególnych działao, które muszą byd zrealizowane
przez mentora tak, aby mógł on przygotowad się do prowadzenia podopiecznego.
W zakresie standardów przygotowywania osób do roli mentora, w analizowanych dokumentach
znajduje sie szereg propozycji: od listy wymagao stawianych kandydatom na mentorów, poprzez
arkusze oceny kompetencji mentora, po całe programy kształcenia przyszłych mentorów, które
uwzględniają m. in. szkolenia i warsztaty. Przykładem szeroko opracowanego standardu
kształcenia mentorów jest propozycja opisana w publikacji pod red. A. Wasilewskiej
i E. Ziarkowskiej +50 Mentoring. Zgodnie z tymi standardami, narzędziem wspierającym wybór
mentorów może byd arkusz oceny kompetencji. W arkuszu zdefiniowane są umiejętności
niezbędne do skutecznego pełnienia roli mentora. Konstrukcja arkusza przewiduje zarówno
ocenę z perspektywy kandydata na mentora, jak i jego bezpośredniego przełożonego, co
pozwala uzyskad pełen obraz posiadanych umiejętności. Arkusz zawiera również ocenę
kompetencji stanowiskowych, określonych indywidualnie przez kierownictwo (bezpośredniego
przełożonego) w zależności od stanowiska pracy zajmowanego przez kandydata na mentora.
Jako dodatkowe narzędzie stosuje się często ankietę określającą kompetencje kandydata na
mentora, wypełnianą indywidualnie przez każdego kandydata. Prosty sposób konstrukcji ankiety
pozwala na szybkie otrzymanie i interpretację uzyskanych wyników. Jednocześnie należy
podkreślid, że ankieta ta nie jest wystandaryzowanym narzędziem określającym kompetencje,
a jedynie formularzem wskazującym umiejętności ważne z punktu widzenia zadao mentora.17
Zgodnie z analizowanymi standardami, procedura wyboru mentorów opiera się na określeniu
poziomu kompetencji. Ważne jest też, aby osoba wytypowana na mentora nie była
bezpośrednim przełożonym ucznia z powodu konieczności zbudowania relacji opartej na
wzajemnej otwartości – ze względu na potrzebę szczerego komunikowania się młodego
pracownika z mentorem w kwestii niewiedzy bądź niezrozumienia danego tematu. Po
dokonaniu analizy wypełnionych formularzy oraz wytypowaniu właściwych pracowników przez
zespół składający się ze specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzane jest
szkolenie przygotowujące do pełnienia roli mentora. Opracowując program szkolenia należy
uwzględnid zajęcia dotyczące skutecznego komunikowania się, motywowania, planowania pracy
oraz oceniania. Ponadto warto też przeszkolid młodych pracowników do pełnienia roli ucznia
w celu efektywnego ich uczestnictwa w procesie mentoringu.18 Prezentowana propozycja jest
możliwa do zastosowania w procesie uruchamiania w organizacji mentoringu indywidulanego
lub grupowego, a zastosowanie opisanego standardu w procesie przygotowania mentorów

17
18

Wasilewska A., Ziarkowska E., (red), 50 + Mentoring, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Gdaosk 2008, s. 19
Ibidem, s. 28

15

i podopiecznych daje gwarancję, iż proces mentoringu będzie odbywał się bez zakłóceo,
a uczestnicy programu mentoringowego osiągną zakładane cele.
Specyficzną formą mentoringu jest intermentoring, podczas którego dochodzi do
międzypokoleniowego transferu wiedzy wewnątrz organizacji. W tym przypadku, rolę mentora
będą pełnid zarówno pracownicy 50+, jak i ich młodsi koledzy, tj. -35. Mamy w tym przypadku do
czynienia z sytuacją, w której następuje odwrócenie ról mentora i podopiecznego. Przykładem
dobrze opracowanego standardu kształcenia mentorów jest zaprezentowany poniżej materiał,
uwzględniający aspekt różnicy międzypokoleniowej oraz odwrócenia ról. Standard kształcenia
mentorów obejmuje w tym przypadku następujące działania:
1. zapoznanie kadry kierowniczej z założeniami intermentoringu, wyrażenie zgody kadry
kierowniczej organizacji na udział w szkoleniu (w przypadku większych organizacji
zapoznanie działu personalnego/HR z założeniami intermentoringu);
2. wytypowanie przez kadrę kierowniczą (w przypadku większych organizacji we współpracy
z działem kadr/HR) uczestników szkoleo: pracownika w wieku powyżej 50+, pracownika
w wieku do 35 lat (współpracującego z w/w pracownikiem w wieku powyżej 50 lat) oraz
kierowników (grupa nadzorująca pracę oddelegowanej grupy pracowniczej) dobrana tak,
aby w przyszłości czuwad nad realizacją i kontynuacją Intermentoringu w organizacji;
3. zebranie danych od uczestników programu oraz przekazanie wytypowanym uczestnikom
informacji dotyczącej celu oraz kwestii organizacyjnych programu, ponadto należy ustalid
formy oddelegowania pracowników do udziału w szkoleniu.19
Opracowane w ramach standardu szkolenia składają się z sześciu modułów tematycznych
zorganizowanych w trzech blokach szkoleniowych. Moduły te kierowane są do poszczególnych
odbiorców:
I Metaplan: adresowany do obu grup pracowników, tj. 50+ i -35. Celem tego warsztatu jest
dokonanie wglądu w uprzedzenia i bariery międzypokoleniowe uczestników szkolenia,
konfrontacja wzajemnych wyobrażeo; wyznaczenie hierarchii problemów do przepracowania
oraz określenie wagi i osobistej gotowości uczestników do rozwiązywania problemów
grupowych.
II Trening Umiejętności Społecznych: adresowany do obu grup pracowników, tj. 50+ i -35.
Celem warsztatów jest poprawa komunikacji międzypokoleniowej, zmniejszenie izolacji
grupowej, integracja – przekroczenie granicy wyznaczonej metryką, przygotowanie do
wchodzenia elastycznie w różne role, w tym ucznia przez osoby 50+ i mentora przez młodych,
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usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami a menadżerami oraz przeciwdziałanie
różnicom w traktowaniu pracowników młodych i starszych.
III Trening Zarządzania wiekiem: adresowany jest do kadry kierowniczej. Celem tego modułu
jest zachęcenie menadżerów do posługiwania się w kierowaniu organizacją narzędziami
zarządzania wiekiem, zmotywowanie do wdrożenia Intermentoringu w kierowanej organizacji;
wyposażenie uczestników w umiejętnośd aranżowania zespołów intermentoringowych,
w których młody pracownik jest mentorem technologicznym dla swojego starszego kolegi.
Pracownik 50+, który jest mentorem organizacyjnym, nie traci przy tym poczucia przydatności
swojego doświadczenia i może czud się potrzebny firmie, nawet jeśli uzyska uprawnienia
emerytalne. Dodatkowym celem jest przekonanie kadry kierowniczej o potrzebie i korzyściach
utrzymania zatrudnienia osób w wieku 50+.
IV Trening Mentorów IT: adresowany do pracowników w wieku -35. Celem tego modułu jest
przygotowanie pracowników młodych do roli mentorów technologicznych poprzez
przygotowanie metodyczne, wyposażenie w narzędzia do myślenia analogią techniczną,
eksperymentem, nauczenie dostrojenia, podążania „za” uczniem, korzystania z empatii.
V Trening Mentorów Organizacyjnych/Trening Umiejętności Społecznych: adresowany dla
grupy pracowników 50+. Cele warsztatu wynikają z ustaleo na temat psychospołecznego
funkcjonowania pracowników 50+ w środowisku pracy, tj. podwyższenie poziomu asertywności,
wzrost umiejętności autoprezentacji i ekspozycji społecznej oraz otwarcie na meta umiejętności
IT.
VI Budowanie kontraktów mentorskich w parach i zespołach. Trening mentoringu: adresowany
do obu grup pracowników, tj. 50+ i -35. Celem tego modułu szkoleniowego jest wzmocnienie
zaufania do własnych możliwości wchodzenia we współpracę, integracja uzyskanych wcześniej
umiejętności, wykorzystanie ich do zawiązywania partnerstwa w celu wymiany umiejętności,
wdrażanie kontraktów na wymianę wiedzy oraz trening ról mentora i ucznia w parach i małych
grupach.20
Podsumowując rozważania dotyczące standardów kształcenia mentorów nasuwa się wniosek, że
opracowanie standardu kształcenia mentorów w ramach wdrażanego programu
mentoringowego powinno uwzględniad specyfikę i charakter organizacji, cel mentoringu oraz
niezbędne wymagania stawiane kandydatom na mentorów. Istnieje możliwośd skorzystania
z gotowych rozwiązao, ale każdorazowo powinny one byd dostosowane do specyfiki danej
organizacji i wybranej formy mentoringu. Dodatkowo należy mied świadomośd, że formalnego
mentoringu powiązanego z nauką i rozwojem trudno jest nauczyd się bazując na dostępnej
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literaturze przedmiotu, biorąc udział w seminariach czy zajęciach akademickich. Najczęściej
mentoring nieformalny wykształca się samoistnie. Z tego względu warto wspierad programy
formalne, których głównym celem jest prawidłowe przeprowadzenie procesu doboru mentora
i podopiecznego tak, aby mentor był wstanie wspierad podopiecznego w rozwoju kariery oraz
udzielad mu wsparcia merytorycznego, ale gdy zajdzie taka potrzeba także i psychologicznego.
Takie wsparcie zapewniad będzie wzmocnienie oddolnych procesów zachodzących w organizacji.
Ważnym zagadnieniem obok standardów kształcenia mentorów, są także standardy realizacji
poszczególnych programów mentoringowych. Analiza dokumentów pozwala na
wyszczególnienie listy reguł, które są uniwersalne i powinny dotyczyd realizacji wdrażanych
procesów mentoringowych, niezależenie od formy realizowanego mentoringu. Do grupy tych
uniwersalnych standardów realizacji programów mentoringowych należy zaliczyd:
1. Wpisanie realizowanych programów mentoringowych w całościową strategię firmy. Ma to
na celu popularyzację mentoringu oraz umożliwienie zaistnienia mentoringu w świadomości
potencjalnych kandydatów na mentorów i/lub podopiecznych.
2. Wykorzystywanie w procesie realizacji programów mentoringowych strategii personalizacji,
która polega na tym, że eksperci przekazują zdobytą wiedzę w interakcjach z uczestnikami
organizacji. Umożliwia ona kontakty osobiste, w ramach których dochodzi do wymiany
doświadczeo i wiedzy (w tym wiedzy ukrytej).21 Jest to bardzo istotne z punktu widzenia
nawiązywania relacji interpersonalnych, w których dochodzi do odkrywania własnego
potencjału, a także uruchamia motywację do samokształcenia i samodoskonalenia.
3. Kształtowanie w parze mentor – podopieczny atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu stron
w realizowany program mentoringowy.
4. Zorganizowanie w procesie mentoringu efektywnego przepływu wiedzy i dzielenia się
doświadczeniami pomiędzy mentorem i podopiecznym. Powinno to odbywad się poprzez
budowanie dobrego klimatu w organizacji, sprzyjającego realizacji mentoringu, m.in.
poprzez zapewnienie stronom niezbędnego czasu na wymianę wiedzy.22
5. Zbudowanie wzorca „idealnego mentora”, na który składają się opisy kompetencji
niezbędnych do pełnienia tej roli.
6. Określenie zasad rekrutacji do programu mentoringowego oraz przeprowadzanie zgodnie
z nimi rekrutacji mentorów.
7. Przygotowanie stron do udziału w mentoringu:
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-

8.

9.
10.
11.
12.

mentor – przygotowanie szkoleo, które umożliwią przegotowanie się do pełnienia roli
mentora,
- podopieczny – omówienia zasad, w oparciu o które będzie przebiegał proces
mentoringu oraz omówienie przyjętych reguł postępowania w procesie mentoringu,
np. prawa i obowiązki stron.
Dokonanie doboru pary mentor – podopieczny. Dobór pary może odbyd się poprzez
wytypowanie mentora dla podopiecznego lub podopieczny samodzielnie wybiera sobie
mentora.
Wyznaczenie celu mentoringu oraz zbudowanie programu mentoringu.
Realizacja mentoringu właściwego zgodnie z obowiązującymi zasadami i kodeksem etyki.
Monitorowanie przez koordynatora przebiegu mentoringu i reagowania na zgłoszenia stron,
w celu eliminowania pojawiających się zakłóceo lub niepożądanych zachowao.
Zakooczenie i zamknięcie procesu mentoringu, które powinno odbyd się w sposób
pozytywny i podkreślający znaczenie współpracy i roli zakooczonego mentoringu. Ważnym
elementem zakooczenia procesu mentoringu jest jego ocena dokonana przez mentora,
podopiecznego i/lub inne osoby, które pośrednio lub bezpośrednio były zaangażowane
w proces mentoringu na dowolnym etapie jego realizacji, np. bezpośredni przełożony
podopiecznego.

Zaprezentowane powyżej standardy realizacji programów mentoringowych znajdują
odzwierciedlenie w standardach opisanych dla różnych form mentoringu. Katalog tych norm
może byd wykorzystywany w procesie realizacji programów mentoringowych typu:
indywidulanego, grupowego, e-mentoringu czy intermentoringu. Należy jedynie zwrócid uwagę,
że w przypadku realizacji mentoringu grupowego, e-mentoringu czy intermentoringu, należałoby
wzbogacid zaproponowane standardy o opis reguł, które wynikają ze specyficznych
i charakterystycznych dla danej formy mentoringu cech. Przykładem standardów realizacji
programów mentoringowych, które wpisują się w obraz standardów zaproponowanych na
podstawie analizy materiału badawczego są m. in. standardy opracowane przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentoringowe, na których mogą wzorowad się w swojej pracy
osoby pełniące rolę mentora:
1. Jasna wizja zakresu programu. Cele programu odzwierciedlają zrozumienie unikatowości
mocnych stron oraz potrzeb jednostek w ich rozwoju. Zawierają działania wspomagające
aktywnośd, profesjonalny rozwój, źródła oraz ocenę praktyk projektowanych do
efektywnego osiągnięcia potrzeb podopiecznego, mentora, liderów oraz przełożonych. Cele
programu są wyraźnie powiązane z potrzebami pracowników biorących udział
w mentoringu i oczekiwaniami organizacji.
2. Selekcja mentora. Mentorzy są rekrutowani, wybierani i przypisywani do uczniów za
pomocą kompleksowej strategii, która zawiera jasno wyznaczony, otwarty proces i
szczegółowe kryteria, które są opracowane i przekazywane do wszystkich grup
interesariuszy.
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3. Rozwój zawodowy mentora. Rozwój zawodowy mentora zapewnia formalną orientację
i fundamentalne przygotowanie szkoleniowe do rozpoczęcia pracy i odbywa się w ciągu
pracy zawodowej mentora.
4. Kształtowanie oceny. Proces kształtowania oceny zapewnia ramy dla celów wykazania
podopiecznym rozwoju i postępu, angażuje opiekuna i podopiecznego w trwającym
procesie realizacji mentoringu.
5. Program oceny. Program mentoringu obejmuje kompleksowy, ciągły i systemowy rozwój
dzięki ocenie, która obejmuje wszystkich uczestników programu mentoringu i innych
zainteresowanych.23
Dzięki analizie dokumentów w zakresie standardów kształcenia mentorów oraz standardów
realizacji programów mentoringowych możemy uznad, że standardy posiadają warstwę reguł,
która jest uniwersalna niezależenie od tego, jakiej formy mentoringu dotyczą opisywane
standardy. Istotne jest, aby zarówno w opisach standardów kształcenia mentorów, jak
i standardach realizacji programów mentoringowych znalazły się opisy zachowao, czy też reguł
postępowania, które są charakterystyczne dla danej formy mentoringu oddając jego specyfikę
i charakter. Warto pamiętad, że przygotowanie standardów kształcenia mentorów oraz
standardów realizacji programów mentoringowych powinno byd powszechną praktyką
w przypadku wdrażania i uruchamiania mentoringu. Wynika to z faktu, że dokumenty te
porządkują zakres zadao i reguł, które obowiązują w danym programie mentoringu, czyniąc go
tym samym czytelnym i bardziej „przyjaznym” dla uczestników procesu mentoringu.
Dodatkowo, opracowanie standardów w zakresie kształcenia mentorów i realizacji programów
mentoringowych, wzmacnia wdrażany w organizacji proces mentoringu i nadaje mu należytą
rangę w szeroko pojętej w danej organizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
obejmującej m.in. zarządzanie rozwojem, wiekiem oraz talentami.
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Kodeksy etyczne w mentoringu
W rozdziale omawiane są zasady oraz szczegółowe
przepisy zawarte w różnych kodeksach etycznych
regulujących pracę mentorów. W oddziale udzielona
zostaje odpowiedź na pytanie badawcze 4: Na czym
polega specyfika poszczególnych kodeksów etycznych
regulujących pracę mentorów? Na czym polegają różnice
pomiędzy poszczególnymi kodeksami etycznymi?

Odpowiedzialnośd

Profesjonalizm

Opieka

Doskonałośd

Przejrzystośd

Uczciwośd

Integralnośd

Koniecznośd połączenia w procesie mentoringu wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wartości
i życiowej postawy, stawia przed mentorem wysokie oczekiwania. Wymagania te często
przyjmują postad kodeksów etycznych, które odzwierciedlają specyfikę działania mentora.
Ponadto, kodeksy etyczne regulujące pracę mentorów stanowią zbiór sformułowanych wartości
i zasad wynikających z codziennej praktyki mentorów. Analizowane dokumenty opisują
ujednolicone standardy etyczne mentorów, które opierają się o takie wartości w pracy mentora,
jak:

Przykładem zastosowania powyższych standardów jest kodeks etyczny pracy mentora
opracowany przez Europejską Radę Coachingu i Mentoringu. W dokumencie tym, już na jego
pierwszych stronach znajdujemy informację o poszanowaniu godności wszystkich ludzi,
zachowaniu w sposób odzwierciedlający różnorodnośd i promowaniu równych szans w procesie
mentoringu. Podstawowym obowiązkiem mentora jest koniecznośd zapewnienia klientowi
najlepszej jakości usług, w sposób niepowodujący mu szkody. Ponadto, mentor jest zobowiązany
do zachowania godności i autonomii osobistej. Istotnymi elementami kodeksu etyki pracy
mentora, które odwołują się do standardów są:
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1. Kompetencje mentora: mentor gwarantuje, że jego wiedza i doświadczenie jest
wystarczające, aby sprostad oczekiwaniom klienta. Mentor jest pewny, że jego możliwości
pozwalają na pracę zgodnie z obowiązującym kodeksem etycznym. Mentor rozwija swoje
kompetencje poprzez uczestnictwo w odpowiednich kursach, szkoleniach. Mentor
w procesie mentoringu utrzymuje kontakt z wykwalifikowanym „opiekunem”, który
nadzoruje jego pracę oraz regularnie ocenia kompetencje i wspierał jego rozwój.
2. Warunki procesu mentoringu: mentor upewnia się, że jego relacja z podopiecznym ma
rzeczywiście miejsce. Mentor upewnia się, że oczekiwania klienta i/lub pracodawcy
kierującego pracownika do udziału w procesie mentoringu są zdefiniowane i jasno określony
został sposób pracy. Mentor dąży do stworzenia warunków, w których klient koncentruje się
na nauce i ma możliwośd rozwoju.
3. Zarządzanie własnymi kompetencjami: mentor cały czas pracuje w granicach własnych
kompetencji. Mentor rozpoznaje potencjał klienta i dba o to, aby klient rozwijał się. Mentor
potrafi zarządzad swoimi kompetencjami i w razie potrzeby kieruje klienta do bardziej
doświadczonego mentora lub wspiera go w poszukiwaniu pomocy u innych specjalistów,
takich jak doradca, psychoterapeuta, doradca finansowy / biznesowy. Mentor ma
świadomośd wystąpienia konfliktu interesów o charakterze komercyjnym lub emocjonalny
i potrafi zapanowad nad taką sytuacją szybko i skutecznie, tak aby zapewnid dalszy
prawidłowy przebieg procesu mentoringu.
4. Integralnośd: mentor utrzymuje i dba o poufnośd. Mentor ujawnia informacje dotyczące
jego relacji z klientem tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z nim i za jego zgodą. Odstępstwem
od tej zasady jest sytuacja, w której mentor stwierdza, że istnieją dowody poważnego
zagrożenia dla klienta lub innych osób niezaangażowanych bezpośrednio w proces
mentoringu.
5. Profesjonalizm: mentor reaguje na potrzeby klienta w sposób określony w planie
mentoringu, który został opracowany wspólnie z klientem. Mentor nie nadużywa swojej
pozycji wobec klienta w żaden sposób. Mentor deklaruje, że długośd procesu mentoringu
jest uzależniona od potrzeb klienta i po osiągnięciu założonych celów mentoringu. Mentor
ma świadomośd swojej odpowiedzialności zawodowej, także po zakooczeniu procesu
mentoringu z danym klientem. Mentor szanuje różne podejścia do mentoringu oraz inne
osoby / mentorów zaangażowanych zawodowo w ten rodzaj wsparcia. Mmentor nie
przypisuje sobie pracy ani poglądów innych osób, jako własne.24
Kolejnym przykładem zastosowania standardach zawodowych jest IRCM Standards and Ethics
for Coaches and Mentors. W dokumencie tym opisano obszary odpowiedzialności mentora,
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Codes of ethics - European Mentoring & Coaching Council, s. 2-3

22

które są ważnym elementem każdego kodeksu etycznego pracy mentora. Obszary
odpowiedzialności mentora, to przede wszystkim25:

Opieka nad klientem
•Mentor sprawuje opiekę nad
klientem i wykazuje się najwyższymi
standardami etyki zawodowej w tym
zakresie.
•Mentor
dba
o
przejrzystośd
warunków umowy, tj. koszt, sposób,
miejsce i częstotliwośd sesji, itp. są
jasne i zrozumiałe dla stron umowy.
•Mentor nigdy nie wprowadza klienta
w
błąd
poprzez
świadome
wygłaszanie
nieprawdziwych
informacji czy zapewnieo o tym, co
klient otrzyma w efekcie mentoringu.
•Mentor traktuje wszystkich klientów
z poszanowaniem ich godności i
osobistych przekonao; mentor nie
nadużywa zaufania swoich klientów
w celu uzyskania seksualnej,
emocjonalnej, finansowej czy j innej
korzyści.
•Mentor nie przedłuża procesu
mentoringu poza czas określony w
umowie; mentor sugeruje klientowi
dokonanie zmian zapisów umowy lub
jej rozwiązanie, jeśli klient nie będzie
korzysta z mentoringu.
•Mentor szanuje prawo klienta do
zakooczenia relacji mentoringowej w
dowolnym
momencie
podczas
procesu mentoringowego.
•Mentor
uzyskuje
zgodę
podopiecznego przed ujawnieniem
informacji o postępie prac i innych
informacji osobowych przełożonemu
klienta, jeżeli proces mentoringu
odbywa się na zlecenie organizacji.
•Mentor informuje podopiecznego o
wszystkich sytuacjach, które mogą
mied negatywny wpływ na relację
mentor - podopieczny i wspólnie
będą szukad rozwiązania.
•Mentor nie diagnozuje stanu zdrowia
klienta;
ewentualnie
może
zasugerowad
konsultację
specjalistyczną.
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Personalne zasady
postępowania
•Mentor
ma
obowiązek
monitorowania
i
utrzymania
wysokiego poziomu wykonywania
zawodu,
tj.
na
poziomie
pozwalającym zapewniad skuteczne
usługi. Jeśli nastąpiła utrata wartości
ich skutecznośd z jakiegokolwiek
powodu, w tym zdrowia lub sytuacji
osobistej,
powinien
przestad
pracowad oraz powienien szukad
rady i wsparcia.
•Mentor ma świadomośd poziomu
własnych kompetencji w zakresie
świadczenia usług mentoringowych,
doświadczenia,
kwalifikacji
i
akredytacji i nie będzie wprowadzał
w błąd klienta w tym zakresie.
•Mentor
zapewnia,
że
treśd
wszystkich materiałów promocyjnych
i reklamowych jest zgodna z prawdą i
obowiązującymi przepisami prawa.
•Mentor działa w granicach swoich
kompetencji i potrafi zdiagnozowad
moment, w którym konieczne jest
wskazanie klientowi konsultacji u
bardziej doświadczonego coacha /
mentora.
•Mentor
działa
w
ramach
obowiązujących przepisów i zgodnie
z prawem.
•Mentor dba o poufnośd informacji,
które otrzymuje od podopiecznego.
•Mentor jest świadomy wymogów i
standardów
obowiązujących
w
zawodzie.
•Mentor nie dyskryminuje klientów ze
względu na rasę, narodowośd
wyznanie, wiek, płed, orientację
seksualną,
niepełnosprawnośd,
status ekonomiczny, przekonania.
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Relacje zawodowe
•Mentor współdziała z innymi
mentorami w celu podniesienia rangi
zawodu,
prowadząc
swoją
działalnośd zgodnie z przyjętymi
standardami pracy mentora.
•Mentor
nie
wykorzystuje
przynależności do IRCM lub innych
organizacji zawodowych, w sposób,
który jest szkodliwy dla środowiska i
samej instytucji.
•Mentor nie głosi, że reprezentuje
IRCM
lub
inne
organizacje
zawodowe, chyba, że jest w
posiadaniu stosownych dokumentów
zezwalających na takie deklaracje.
•Mentor dba o treśd wygłaszanych
publicznie oświadczeo, aby nie
godziły one w dobre imię mentorów i
innych
przedstawicieli
reprenentujących
mentorów/coachów.
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Podsumowując, należy stwierdzid, że kodeksy etyczne pracy mentorów są źródłem
obowiązujących zasad i regulacji w zakresie wykonywanych przez mentorów zadao, a różnice
w poszczególnych dokumentach dotyczą jedynie indywidualnej i właściwej dla danego
kraju/regionu specyfiki realizacji procesu mentoringu. Ponadto, zasady określone w kodeksach
etycznych regulujących pracę mentorów odnoszą się do zdefiniowanych w literaturze
przedmiotu ujednoliconych standardów zawodowych mentorów. Są to:








integralnośd,
uczciwośd,
przejrzystośd,
doskonałośd,
opieka,
profesjonalizm,
odpowiedzialnośd.

Zasady te w kodeksach etycznych pracy mentorów regulowane są na trzech płaszczyznach, to
jest: opieka nad klientem (podopiecznym), personalne zasady postępowania i relacje
zawodowe.
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Rozpowszechnienie różnych form
mentoringu
W rozdziale zaprezentowane jest rozpowszechnienie
analizowanych rodzajów i form mentoringu wraz
z
omówieniem
przyczyn
zaobserwowanego
zróżnicowania. W oddziale udzielona zostaje
odpowiedź na pytanie badawcze 6: Jakie formy
mentoringu są najbardziej rozpowszechnione
w krajach europejskich, jakie w Stanach
Zjednoczonych, a jakie w innych częściach świata?

Mentoring, jako nowa formuła wspierania rozwoju osób o mniejszym stażu lub doświadczeniu
zawodowym przez osobę o zdecydowanie większym bagażu doświadczeo i wiedzy, została
zapoczątkowana ponad 30 lat temu w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone) oraz w Europie
(Wielka Brytania). Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii najbardziej
rozpowszechnioną formą mentoringu jest mentoring indywidulany i mentoring grupowy.
Obecnie programy mentoringu stosowane są na całym świecie w różnych formach i obszarach
życia społecznego oraz gospodarczego, a ich ekspansja postępuje dynamicznie. Mentoring
obecny jest już nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w sporcie, organizacjach rządowych
i pozarządowych. Coraz częściej z uwagi na ich wysoką skutecznośd, elementy mentoringu
wprowadzane są także do szkół wyższych i średnich.26
Rozwijające się w Ameryce Północnej i w Europie programy mentoringu nie pozostały obojętne
na rozwój nowych technologii, które dawały możliwośd wzajemnego uczenia się, m.in. poprzez
wykorzystanie telekonferencji, poczty elektronicznej czy komunikatorów. W ten sposób
powstała nowa forma mentoringu, nazwana w literaturze przedmiotu: e-mentoring,27 który
umożliwia przekazanie wiedzy i umiejętności mentorów większej liczbie podopiecznych.
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W analizowanych dokumentach znajdują się opisy dobrych praktyk w zakresie mentoringu
z różnych organizacji, które z powodzeniem wykorzystują e-mentoring. Przykładem skutecznego
wykorzystania nowoczesnych technologii w programach mentoringu są firmy Hewlett-Packard
oraz McKinsey&Company, które korzystają ze scentralizowanego banku wiedzy dostępnego dla
wszystkich pracowników z każdego miejsca na świecie. Warto dodad, że także armia USA
korzysta z tej formy mentoringu. Każdy członek armii ma obowiązek poświęcid częśd swojego
czasu (tzw. face time) na dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi. Omawiana strategia
daje ogromne możliwości dzielenia się i zdobywania bezcennej wiedzy ukrytej.28
Na gruncie europejskim także znajdujemy przykład wykorzystania rozwiązao technologicznych
w mentoringu. Ważnym elementem mentoringu w szwajcarskiej uczelni Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW jest pogłębianie współpracy między FHNW a Gesellschaft Aargauer
Betriebsökonomen (GAB), czyli Stowarzyszeniem Ekonomistów kantonu Aargau, składającego
się głównie z byłych absolwentów FHNW. Według programu „PRIVE” są oni jego aktywnymi
uczestnikami i otrzymują możliwośd zdobywania i przekazywania, jako mentorzy, swoich
doświadczeo obecnym studentom FHNW, tworząc w ten sposób sied powiązao.29
Coraz więcej organizacji na całym świecie dostrzega szansę rozszerzenia programów mentoringu
poprzez wykorzystanie e-mentoringu. Obecnie najbardziej rozwiniętą siecią międzynarodowego
programu e-mentoringowego może się poszczycid MentorNet, będący projektem non profit,
którego platforma internetowa ruszyła w lutym 1998 roku, umożliwiając stworzenie ponad
24 tysięcy relacji mentor – podopieczny. Program skierowany jest na wsparcie globalnej
społeczności studentów, absolwentów i doktorantów z obszaru inżynierii i nauk ścisłych.
Zaangażowani w program mentorzy są osobami z doświadczeniem zawodowym, reprezentujący
około 900 różnych firm, głównie z międzynarodowych korporacji, takich jak: IBM, 3M czy Texas
Instruments. Cel jak przyświeca społeczności MentorNet to transfer praktycznej wiedzy,
doradztwo połączone z inspiracją i motywacją oraz dostęp do sieci ponad 21 tysięcy członków,
z których każdy może byd potencjalnym mentorem. 30 Należy podkreślid, że budowanie
partnerstwa programów mentoringowych z wykorzystaniem e-mentoringu, umożliwia lepszy
transfer wiedzy i doświadczenia oraz wzrost jakości programów mentoringowych. Programy
e-mentoringu są coraz bardziej popularne i równie często wykorzystywane, co tradycyjna forma
mentoringu indywidulanego lub grupowego.
Istotną formą mentoringu jest intermentoring, który stosowany jest szczególnie w firmach,
w których prowadzona jest polityka personalna zarządzania wiekiem. Koniecznośd
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rozpowszechnienia intermentoringu, wynika z korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie tej formy
mentoringu w organizacji. Krótkoterminowe korzyści to głównie: cykl praktycznych warsztatów
dla pracowników z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia. Program jest każdorazowo
dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji i wkomponowany w plan organizacji.
Dodatkowo jest to sposób na inteligentny rozwój pozytywnych relacji w zespołach
organizacyjnych, w których pracują osoby w wieku -35 oraz 50+. Kolejna korzyśd to zainicjowanie
wymiany doświadczenia i umiejętności pomiędzy pracownikami -35 a 50+, podwyższenie
kwalifikacji i umiejętności pracowników (umiejętności psychospołeczne, zarządzanie zmianami,
IT) oraz sygnał dla pracowników, że organizacji zależy na nich jako na ludziach z cennymi
umiejętnościami. W zakresie korzyści długoterminowych należy wymienid: pozytywny rozwój
kultury organizacyjnej, samoistną wymianę doświadczeo przez pracowników, unikanie
powielania błędów, wzrost wydajności pracy, poprawę wyników finansowych, wzrost
konkurencyjności, innowacyjności i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian zachodzących
wewnątrz i na zewnątrz organizacji. 31 Zatem intermentoring, który pozwala na wymianę
doświadczeo pomiędzy pokoleniami jest tą formą mentoringu, która coraz częściej będzie
pojawiała się w organizacjach. W wyniku zachodzących zmian demograficznych i starzenia się
społeczeostw, nieuchronne będzie racjonalne zarządzanie wiekiem w firmie i wprowadzanie
narzędzi, które będą pozwalały na budowanie porozumienia i współpracy dwóch pokoleo
(-35 i 50+) w środowisku pracy. Odpowiedzią na te wymagania, powinno byd wdrażanie
w firmach programów intermentoringu.
Podsumowując należy stwierdzid, że najbardziej popularną formą mentoringu jest mentoring
indywidulany i grupowy, przy czym nie należy zapominad, że rozwój technologii IT zaowocował
nowymi rozwiązaniami, czego przykładem jest pojawienie się e-mentoringu i intermentoringu.
Te nowe formy mentoringu, które ze względu na swoją specyfikę umożliwiają zaspokajanie
potrzeb generowanych wraz z rozwojem technologii i zmianami demograficznymi w obrębie
samych społeczeostw, stają się coraz bardziej popularne i wszystko wskazuje na to, że będą
coraz bardziej rozpowszechniane wśród zwolenników wdrażania programów mentoringowych.
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Skutecznośd różnych form mentoringu
W rozdziale omawiane są zagadnienia dotyczące
skuteczności mentoringu w odniesieniu do różnych grup
odbiorców i przedsiębiorstw oraz omówiona jest kwestia
tworzenia par mentor – uczeo w zależności. W oddziale
udzielona zostaje odpowiedź na pytanie badawcze 7: Jakie
formy mentoringu, według wyników badao, są najbardziej
skuteczne w odniesieniu do różnych grup odbiorców
(np. pracowników fizycznych, kadry kierowniczej różnych
szczebli) oraz różnego rodzaju przedsiębiorstw (tj. firm
o różnej wielkości, działających w różnych branżach,
posiadających różny profil działalności)? oraz na pytanie
badawcze 8: Jakie metody tworzenia par mentor – uczeo,
według wyników badao, są najbardziej odpowiednie
w odniesieniu do różnych grup odbiorców (np. pracowników fizycznych, kadry kierowniczej
różnych szczebli) oraz różnego rodzaju przedsiębiorstw (tj. firm o różnej wielkości, działających
w różnych branżach, posiadających różny profil działalności)?

Prezentowane w analizowanych dokumentach wyniki badao dotyczących skuteczności
mentoringu wskazują, że niezależnie od grupy odbiorców programu mentoringowego oraz
rodzaju przedsiębiorstwa jest on jedną z najefektywniejszych form rozwoju zawodowego.
Powodzenie programów mentoringowych nie jest zależne od przyjętej formy mentoringu
(indywidulny, grupowy, e-mentoring czy intermentoring), chod warto zwrócid uwagę, że
mentoring bezpośredni („face-2-face”) został uznany przez badanych za najskuteczniejszą
formę współpracy. Wyniki badao prowadzonych przez „The American Society for Training
& Development” wskazują, iż ponad 75% kierowników uważa indywidualny mentoring za jeden
z najważniejszych czynników mających wpływ na ich zawodowy sukces.32 W raporcie z badania
ewaluacyjnego programu mentoringowego PPA (program adresowany do Polaków
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mieszkających w Wielkiej Brytanii) także wskazują, że zarówno mentorzy, jak i ich podopieczni
ocenili spotkania indywidulane za najskuteczniejsze.33
Badania dotyczące intermentoringu wskazują na istotne korzyści, które wynikają z jego
wdrożenia, co świadczy o postrzeganiu tej metody przez badanych, jako wysoce skutecznej
w procesie zarządzania wiekiem w organizacji. W intermentoringu, obydwie grupy (pracownicy
50+ oraz -35) poznają wzajemne swoje sposoby myślenia, dostrzegają błędy w percepcji
i postrzeganiu siebie, wypracowują metody wzajemnej współpracy, wyrównują umiejętności.
Przedstawiciele kierownictwa organizacji oraz grupy 50+ i -35, poznają problematykę zmian, ich
nieuchronności i sposobów reagowania na nie. Dodatkowo, grupy 50+ i -35 wypracowują
wspólne metody dostrzegania zmian w otoczeniu, reagowania na nie i ich wykorzystywania dla
dobra organizacji reprezentowanej przez kierownictwo. Pracownicy w wieku 50+ mają
możliwośd aktualizacji lub zdobycia nowej wiedzy, nowych kompetencji, wymiana doświadczeo
(m.in. z zakresu IT), lepszego wykorzystania umiejętności i potencjału wiedzy 50+, wyrównania
szans na rynku pracy, utrzymania zatrudnienia, wydłużenia aktywności zawodowej oraz poprawy
klimatu organizacji i relacji z młodymi pracownikami. Z kolei młodzi pracownicy mają możliwośd
zdobycia nowej wiedzy, nowych kompetencji, wymiany doświadczeo (w tym pomoc i wsparcie
ze strony starszych pracowników przy uzyskiwaniu umiejętności praktycznych i wiedzy ukrytej),
lepszego wykorzystania wiedzy, umiejętności, potencjału i energii. Młodzi pracownicy mają
szansę na poprawę swojej pozycji i „wykazanie się” w organizacjach, wzmocnienia szans na
rynku pracy oraz poprawę klimatu organizacji i relacji z pracownikami starszymi wiekiem. Sama
Organizacja natomiast ma możliwośd usprawnienia zarządzania zespołami pracowniczymi
zróżnicowanymi wiekiem, poprawy klimatu organizacji i relacji pomiędzy pracownikami
młodszymi i starszymi wiekiem, wzrostu wyników finansowych, wzrostu wydajności pracy
i polepszenia wyników pracy zespołów pracowniczych zróżnicowanych wiekiem, ograniczenia
ilości strat spowodowanych błędami niewystarczająco wykwalifikowanego personelu oraz
wzrostu konkurencyjności i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian na globalnym rynku.34
Takie ujęcie intermentoringu w analizowanym materiale, pozwala wnioskowad, że w przypadku
zarządzania wiekiem, jest to jedna z najskuteczniejszych form mentoringu, która powinna byd
szeroko rozpowszechniana i popularyzowana wśród przedsiębiorców.
Cechą wspólną większości publikacji dotyczących zagadnienia skuteczności mentoringu, jest
uznanie tej formy wsparcia rozwoju zawodowego za jeden z najważniejszych czynników
mających wpływ na sukces zawodowy. Potwierdzają to między innymi kompleksowe badania
przeprowadzone w firmie Sun Microsystems (2006), w ramach których prześledzono kariery
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ponad 1000 pracowników w okresie 5 lat w celu zbadania wpływu mentoringu na ich rozwój
zawodowy. W wyniku tych badao, stwierdzono, że:




mentorowani pracownicy awansowali 5 razy częściej niż ci, którzy nie brali udziału
w programie mentoringu,
spośród pracowników, którzy przystąpili do programu mentoringu, wynagrodzenia wzrosły
u 25% badanych; poza tą grupą, tylko 5% pracowników otrzymało podwyżkę,
w porównaniu z grupą osób, które nie wzięły udziału w programie mentoringu, wskaźnik
retencji35 był wyższy zarówno wśród osób mentorowanych (72%), jak i wśród mentorów
(69%).36

Kolejnym przykładem potwierdzającym, że udział w programach mentoringowych ma
bezpośredni wpływ na awans zawodowy, są wyniki ankiety przeprowadzonej po zakooczeniu
pilotażu programu mentoringowego w firmie Xerox. Celem ankiety było poznanie skuteczności
programu oraz wypracowanie informacji zwrotnej o programie mentoringowym. Wyniki badania
pokazały, że w firmach technologicznych osoby biorące udział w programie mentoringu jako
podopieczni są 5 razy częściej awansowani, zaś mentorzy 6 razy częściej niż pracownicy, którzy
nie byli objęci programem mentoringowym (zarówno, jako mentor jak i uczeo). Ponadto, warto
też wspomnied, że 100% uczestników programu mentoringowego stwierdziło, że program jest
godny polecenia i warto wziąd w nim udział.37
Przeprowadzona analiza wykazała, że zwiększa się liczba uczestników programów
mentoringowych, co jednoznacznie świadczy o wysokiej skuteczności tej formy wsparcia
rozwoju zawodowego. Warto w tym miejscu przyjrzed się także metodom tworzenia par mentor
– uczeo i wynikom badao, które pokazują najbardziej odpowiednie metody w odniesieniu do
różnych grup odbiorców oraz różnego rodzaju przedsiębiorstw. W analizowanych dokumentach
wskazuje się na dwie metody doboru pary mentor – podopieczny:
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samodzielne
poszukiwanie mentora
przez podopiecznego

wskazanie mentora w wyniku
analizy potrzeb podopiecznego

Wskazane metody doboru pary mentor – podopieczny są powszechnie stosowane w projektach
mentoringowych niezależnie od grupy odbiorców czy rodzaju organizacji. Istotniejszym
czynnikiem decydującym o wyborze danej metody doboru pary mentor – podopieczny jest
uznanie przez strony, w tym także realizatora projektu, która z metod jest bardziej wartościowa
i pozwoli na nawiązanie silnych relacji pomiędzy mentorem i podopiecznym. Warto dodad, że
pomimo, iż dwie metody doboru są powszechnie stosowane w projektach mentoringowych, to
w analizowanym materiale badawczym znajdują się przesłanki wskazujące, że większą
skutecznością charakteryzują się metody doboru pary, w których to podopieczny samodzielnie
dokonuje wyboru mentora.
Na przykład członkowie zarządu The Women’s Alliance opowiadają się za doborem
internetowym, podkreślając, że ta metoda doboru pary mentor – podopieczny umożliwia
realizatorowi projektu skoncentrowanie się na promocji, zarządzaniu i pomiarze sukcesu
programu w przeciwieostwie do doboru manualnego (który koncentruje się w dużej mierze na
dokonaniu właściwego przypisania mentor – uczeo, co jest bardzo czasochłonne
i powoduje, że organizatorzy skupiają się głównie na doborze partnerów programu a nie na
istotnych kwestiach związanych z zarządzaniem, promocją i oceną samego programu).
Dodatkowo podkreślają, że dla uczestników programu samodzielne poszukiwanie mentora
sprawia, że proces rozwoju jest bardziej świadomy i doceniany. Wynika to z faktu, że uczestnicy
włożyli własny wysiłek i czas związany z doborem odpowiedniego mentora dla siebie.38
Na gruncie polskich doświadczeo, także znajdujemy stanowisko podobne do wyżej
prezentowanego. W Raporcie Dobrych Praktyk „Upowszechnianie i promocja idei Mentoringu
w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” znajdujemy opinię, że relacja mentoringu
indywidualnego jest najbardziej owocna, gdy sam podopieczny podejmuje decyzję o wyborze
mentora. Dlatego też po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów (np. poprzez stronę
internetową www.mentoringwbiznesie.pl, CV czy też poprzez bezpośrednie spotkania
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z mentorami podczas spotkao informacyjnych, w których mentorzy brali udział jako paneliści)
podopieczni zgłaszali swoje wybory personelowi projektu. Następnie realizator projektu
przesyłał mentorowi CV konkretnego podopiecznego, jeśli ten prowadził przedsiębiorstwo, to
także adres strony internetowej i informację na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
Po analizie otrzymanych dokumentów mentor podejmował decyzję o wejściu lub nie w relację
z danym podopiecznym. W kolejnym etapie, po akceptacji przez mentora sylwetki
podopiecznego (a przed pierwszą sesją mentoringową) podopieczny wypełniał kwestionariusz
oczekiwao i potrzeb podopiecznego przed pierwszym spotkaniem mentoringowym.
Kwestionariusz ten był następnie przekazywany mentorowi, dzięki czemu mógł się on zapoznad
się z oczekiwaniami podopiecznego. Dopiero po wypełnieniu tych wszystkich warunków można
było rozpocząd właściwy proces realizacji mentoringu.39
Warto podkreślid, że pomimo, iż metoda samodzielnego wybierania mentora przez
podopiecznego jest uznawana za efektywniejszą, to druga powszechna w mentoringu metoda
dobru pary, czyli wskazanie podopiecznemu mentora, jest także skutecznym i trafnym
narzędziem i nie należy umniejszad jej wartości. Potwierdzają to wyniki ankiety ewaluacyjnej,
która była przeprowadzona po fazie pilotażowego wdrażania modelu organizowania
społeczności lokalnej na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko- pomorskiego,
lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego,
świętokrzyskie, warmiosko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wyniki
ankiety ewaluacyjnej wskazują, że 88% podopiecznych było zadowolonych z jakości relacji
z mentorem i uznało ją za bardzo wartościową. Można zatem stwierdzid, że trafnośd tej metody
tworzenia par mentor – podopieczny była wysoka. 40 Podsumowując rozważania dotyczące
zagadnienia skuteczności różnych form mentoringu należy stwierdzid, iż:





programy mentoringowe są jedną z najefektywniejszych form rozwoju zawodowego
niezależenie od grupy odbiorców programu oraz rodzaju przedsiębiorstwa,
mentoring indywidualny realizowany metodą „face-2-face” jest skuteczniejszą formą
współpracy niż mentoring grupowy,
udział w programach mentoringowych jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na sukces
zawodowy,
relacje mentora i podopiecznego są silniejsze i bardziej wartościowe, gdy dobór pary do
procesu mentoringu odbywa się metodą, w której to podopieczny samodzielnie wybiera
mentora.
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Polski rynek usług mentoringowych
W rozdziale omawiane są zagadnienia dotyczące
specyfiki i skali polskiego rynku usług związanych
z mentoringiem. W oddziale udzielona zostaje
odpowiedź na pytanie badawcze 9: Jaka jest specyfika
polskiego rynku usług związanych z mentoringiem?
Jakie usługi i do kogo są adresowane? Jaka jest skala
tego rynku?

Z analizy literatury przedmiotu wynika, że polski rynek usług związanych z mentoringiem dopiero
zaczyna rozwijad się. Wynik badao z 2011 r. prowadzone w ramach projektu „Bilans Kapitału
Ludzkiego” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozwalają na
wskazanie profilu firm szkoleniowych, w których kadra szkoliła się z zakresu mentoringu.
Zgłębianie zagadnieo mentoringu przez kadrę szkolącą było najpopularniejsze w firmach
szkoleniowych o profilu: zarządzanie. Drugie miejsce zajęły firmy szkoleniowe, których
działalnośd skupia się na świadczeniu usług szkoleniowych poświęconych zagadnieniom:
marketingu, handlu oraz zagadnieniom poświęconym rozwojowi osobistemu. Trzecie miejsce
zajmują firmy szkoleniowe, których działalnośd szkoleniowa koncentruje się wokół zagadnieo
z obszaru szkolnictwa i edukacji. 41 Na podstawie analizy materiału badawczego możemy
wskazad cztery główne obszary, w których usługi związane z mentoringiem znajdują odbiorców.

NOWE MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Przykładem ilustrującym wykorzystanie mentoringu przez nowe małe i średnie przedsiębiorstwa
jest ogólnopolski „Program Mentoringu i Coachingu”, będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia
Autokreacja oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Grupą docelową programu są
młodzi przedsiębiorcy w wieku 18–35 lat, którzy wspierani są przez okres 6 miesięcy przez
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doświadczonych biznesmenów pełniących rolę mentorów. Zakres pomocy obejmuje
prowadzenie i rozwój małego przedsiębiorstwa, w tym takie obszary, jak: wsparcie młodego
przedsiębiorcy w rozwinięciu i realizacji biznesplanu, przekazywanie wiedzy i pomoc
w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, monitorowanie rozwoju firmy i rozwiązywanie
problemów, doradztwo oraz motywowanie.42
Innym przykładem usług mentoringowych dostępnych na polskim rynku i adresowanych do
młodych przedsiębiorców, jest program mentoringowy organizowany głównie przez instytucje
otoczenia biznesu tj. Izby Handlowe poszczególnych krajów (w tym przypadku Brytyjsko- Polska
Izba Gospodarcza, program YBP) oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Biorąc udział
w programach mentoringowych (YBP, Szkoła Milionerów) ich uczestnicy mogą skorzystad
z mentoringu indywidualnego, grupowego oraz cyklu warsztatów z zakresu przedsiębiorczości
i prowadzenia firmy.43

BIZNES ROZWIJAJĄCY SIĘ

W Polsce zaczyna się pojawiad coraz więcej firm oferujących mentoring biznesowy. Dlatego też,
ze względu na koniecznośd lepszego dopasowania usług doradczych do potrzeb klientów, firmy
świadczące usługi mentoringowe coraz częściej specjalizują się w doradztwie w poszczególnych
obszarach biznesowych (marketing, zarządzanie projektami, sprzedaż). Również dopasowują
swoją ofertę do konkretnych odbiorców, np. do kobiet powracających na rynek pracy. 44
W związku z tym, nie powinno dziwid, iż firmy szkoleniowe, którym bliskie są zagadnienia
marketingu, sprzedaży czy zarządzania, szkolą swoją kadrę w zakresie prowadzenia programów
mentoringowych. Tendencję tą potwierdzają przytoczone już w tym rozdziale wyniki badao z
2011 r., które były prowadzone w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Wyniki tych
badao jednoznacznie pokazują, że polski rynek firm szkoleniowych otwiera się na nowy rodzaj
usługi, jaką jest mentoring adresowany do praktyków biznesu.45
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EDUKACJA NA POZIOMIE ŚREDNIM I WYŻSZYM

Kolejną grupą adresatów programów mentoringowych w Polsce są studenci uczelni wyższych.
Przykładem wdrożenia strategii mentoringu na uczelni jest Collegium Invisibile oraz Akademia
„Artes Liberales” (AAL). Program AAL ma charakter międzyuczelnianych indywidualnych studiów
humanistycznych, które zorganizowane zostały przy współudziale kilku szkół wyższych w Polsce.
Student po przejściu przez procedurę rekrutacyjną (obejmującą ankietę, rozmowę kwalifikacyjną
oraz kilkumiesięczny projekt realizowany pod okiem tutora), pozostając studentem macierzystej
uczelni, rozpoczyna indywidualny tok studiów w AAL, który odbywa się pod kierunkiem dwóch
mentorów – ze swojej uczelni oraz z uczelni partnerskiej. Program daje nie tylko możliwośd
samodzielnego projektowania toku studiów i zakresu zdobywanej wiedzy, składanej
z elementów kilku dyscyplin humanistycznych, ale także obcowania z wybitnymi
indywidualnościami naukowymi w ramach organizowanych naukowych sesji specjalistycznych
i ogólnych oraz stałego partnerskiego kontaktu ze swoimi opiekunami naukowymi. W ramach
inicjatywy AAL można też rozpocząd studia doktoranckie, odbywające się również pod opieką
dwóch mentorów. Udział w tych projektach może stad się dla młodego człowieka wielką
intelektualną przygodą, wędrówką po kulturowym dorobku ludzkości i jednocześnie wstępem do
rozpoczęcia kariery naukowej.46 Uczestnictwo w tych programach ma ogromne znaczenie dla
studentów, którzy w tym okresie swojego życia potrzebują wsparcia w zakresie wyboru własnej
drogi życiowej oraz, w kontekście odkrywania tkwiącego w nich potencjału. W związku z tym,
kierowanie usług mentoringowych do tej grupy adresatów wydaje się, jak najbardziej zasadne.
Warto w tym miejscu wskazad, że o ile ludzie młodzi w Polsce są otwarci na rozwiązania
opierające się o idee mentoringu, to w przypadku nauczycieli ta forma rozwoju zawodowego nie
jest jeszcze zbyt popularna. Potwierdzają to wyniki badania TALIS przeprowadzonego w 2008 r.
wśród nauczycieli gimnazjów. 97% badanych nauczycieli zadeklarowało, że korzystało z różnych
form rozwoju zawodowego, w tym z różnych form uczenia się nieformalnego (czytanie literatury
fachowej czy rozmowy z innymi nauczycielami). Najmniej popularne wśród nauczycieli były te
formy rozwoju zawodowego, które są wskazywane w literaturze jako najbardziej efektywne, tj.
udział w sieciach współpracy nauczycieli czy korzystanie z mentoringu lub coachingu.47
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WYRÓWNYWANIE SZANS NA RYNKU PRACY

Ostatnią grupą adresatów, do której z powodzeniem kierowane są polskie programy
mentoringowe, są osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Przykładem programu
zorientowanego na wyrównywanie szans jest realizowany przez Gdaoską Fundację
Przedsiębiorczości program „Mentoring dla kobiet w biznesie”, który zapewnia wszechstronną
pomoc kobietom w zakresie podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Program obejmuje szkolenia i warsztaty (297 godzin), spotkania
w grupie wsparcia, program e-learningowy oraz indywidualny mentoring, składający się
z dziesięciu spotkao po dwie godziny z mentorem – przedsiębiorcą.48
Przykładem programu mentoringowego wpisującego się w świadomośd problemu ageizmu
w Polsce jest model intermentoringu, który jest rozwiązaniem wykorzystywanym przez
pracodawców do rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją osób 50+ i konfliktu
pokoleniowego. Obecne czasy wymagają od menedżerów odpowiedniej strategii zarządzania
wiekiem, w tym utrzymania zatrudnienia pracowników w wieku 50+ oraz dbania
o proporcjonalnośd rozkładu wiekowego pracowników tak, aby zespoły pracownicze mogły
pracowad efektywne, pomimo barier wiekowych, a nawet wykorzystywad różnice w wieku
pracowników jako czynnik sukcesu firmy czy danego przedsięwzięcia. Dlatego Intermentoring
stanowi skuteczne i zyskujące coraz większą popularnośd narzędzie w zarządzaniu kapitałem
ludzkim.49
Podsumowując, należy stwierdzid, że rynek polskich usług mentoringowych dopiero rozwija się,
a obszary, w których usługi związane z mentoringiem znajdują odbiorców, to gównie:





nowe małe i średnie przedsiębiorstwa,
biznes rozwijający się,
edukacja na poziomie średnim i wyższym,
wykluczenie na rynku pracy.

Ponadto warto podkreślid, że pomimo, że usługi związane z mentoringiem dopiero wkraczają na
polski rynek, to nie ma wątpliwości, że stają się one coraz bardziej popularne. Programy
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mentoringowe wykorzystywane są zarówno na poziomie instytucjonlanym, jak i wsród
indywidylnych odbiorców, którzy widzą szansę na rozwój zawodowy poprzez udział w tego
rodzaju wysoce efektywnej formie wsparcia.
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Mocne i słabe strony różnych form
mentoringu
W rozdziale zaprezentowane są zestawienia
zidentyfikowanych mocnych i słabych stron
analizowanych form i typów mentoringu. W oddziale
udzielona zostaje odpowiedź na pytanie badawcze 5:
Jakie są, według wyników badao, słabe i mocne strony
poszczególnych form/typów mentoringu?

Wyniki badao opisane w analizowanych dokumentach pozwalają na wskazanie mocnych
i słabych stron poszczególnych form mentoringu, tj. mentoringu indywidualnego, mentoringu
grupowego, e-mentoringu oraz intermentoringu.
MENTORING INDYWIDUALNY

MOCNE STRONY

SŁABE STORNY

możliwośd pełnego rozwoju potencjału
podopiecznego oraz koncentracja na celu i
pomiarze zachodzących postępów

możliwośd wystąpienia zaangażowania
emocjonalnego stron w stopniu, który
powoduje zakłócenia mentoringu

możliwośd otrzymywania na bieżąco
informacji zwrotnej od mentora o
potencjalnych skutkach działao
podopiecznego

może powodowad zakłócenia w rytmie
pracy zarówno mentora jak i podopiecznego

możliwośd motywowania podopiecznego do
działania

stały harmonogram spotkao ogranicza
możliwośd kontaktu w zależności od potrzeb
podopiecznego

możliwośd dostarczenia pełnego i
indywidualnego wsparcia uwzględniającego
potrzeby podopiecznego

ograniczenia związane z szerokim
zastosowaniem w róznych organizacjach o
różnych profilach działalności
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Wyniki badao potwierdzają, że mentoring indywidualny dzięki swojej specyfice sprzyja
powstawaniu w procesie mentoringu relacji opiekuoczych i wspomagających cały proces
prowadzący do rozwijania potencjału podopiecznego. Ponadto te same wyniki badao wskazują,
że mentoring indywidulany pomaga podopiecznemu opracowad swoją własną wizję przyszłości
oraz, że jest strategią rozwoju aktywnego partnerstwa społecznego.50
MENTORING GRUPOWY

MOCNE STRONY

SŁABE STORNY

możliwośd wymiany doświadczeo w
szerszym gronie

trudnośd w otrzymaniu wnikliwej informacji
zwrotnej dotyczącej indywidualnego
przypadku

możliwośd dodatkowego poszerzenia
specjalistycznej wiedzy poprzez kontakt z
innymi podopiecznymis

trudności natury organizacyjnej związane z
ustaleniem dogodnych dla wszystkich
terminów spotkao

możliwośd nawiązania relacji
interpersonalnych

trudnośd w uwzględnieniu jednostkowych
potrzeb uczestników

możliwośd rozszerzenia sieci kontaktów i
nawiązania nowych kontaktów
biznesowych pomiędzy podopiecznymi

trudnośd w otrzymaniu indywidualnego
wsparcia merytorycznego

Forma mentoringu grupowego wykorzystywana jest m.in. w programach mentoringowych
kierowanych do przedsiębiorców, jako że jest to jedna ze skuteczniejszych form wsparcia dla tej
grupy odbiorców. W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 znajdujemy odwołanie do
mentoringu grupowego, który byłby realizowany dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy
inkubatorów przedsiębiorczości. Istotnym elementem i mocną stroną tej formy mentoringu, jest
możliwośd wymiany doświadczeo początkujących przedsiębiorców z doświadczonymi
praktykami biznesu z różnych branż. Ponadto, mentoring grupowy umożliwia otrzymanie
informacji zwrotnej przez podopiecznego od prowadzących warsztaty, daje możliwośd
nawiązania relacji interpersonalnych pomiędzy uczestnikami programu mentoringowego, daje
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możliwośd nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy uczniami oraz rozszerzenia sieci
kontaktów biznesowych, a także sprzyja wzmocnieniu kompetencji miękkich wśród wszystkich
uczestników programu.51
E-MENTORING

MOCNE STRONY

SŁABE STORNY

możliwośd szerokiego zastosowania w
różnych organizacjach o różnych
profilach działalności

trudnośd w utrzymaniu motywacji
uczestników

możliwośd udziału w programie bez
zakłócania rytmu pracy

trudnośd w nawiązaniu relacji
interpersonalnych oraz ograniczone możliwości
interakcji

możliwośd wymiany doświadczeo w
szerszym gronie oraz integracji
środowiska mentoringowego

trudności komunikacyjne, m.in. poprzez brak
mowy ciała

niskie koszty i duża elastycznośd

brak kontaktu indywidualnego między
wszystkimi stronami programu

E-mentoring, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularną formą wykorzystywaną
w programach mentoringowych, także został poddany ocenie ze względu na korzyści wynikające
z jego wdrożenia oraz ze względu na jego ograniczenia. E-mentoring rozwija się bardzo
dynamicznie za sprawą coraz lepiej dostosowanych do potrzeb pracy zdalnej oraz komunikacji
interpersonalnej narzędzi i usług teleinformatycznych. Ma to także związek z niskimi kosztami
i zdecydowanie większą elastycznością niż tradycyjne spotkania. Dodatkowo, nieocenioną cechą
tej formy mentoringu jest komfort i łatwośd nawiązywania nowych kontaktów i ich dalszego
utrzymywania – nie są konieczne bezpośrednie spotkania, brak jest ograniczeo geograficznych
i czasowych, a wiele kwestii można omówid przy wykorzystaniu poczty elektronicznej czy
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komunikatorów. Ponadto, zasoby skodyfikowanej wiedzy można umieszczad na internetowych
platformach edukacyjnych, które mogą byd wykorzystane w każdej chwili i w każdym miejscu.52
E-mentoring daje możliwośd wymiany doświadczeo pomiędzy uczestnikami programu (zarówno
mentorów jak i podopiecznych), pozwala na zapoznanie się uczestników oraz stały kontakt
pomiędzy nimi. 53 Słabe strony e-mentoringu, to poza ograniczeniami natury psychologicznej,
także ograniczenia związane z możliwością wystąpienia problemów technicznych, na przykład.
związanych z łączem internetowym czy serwerem, które skutecznie mogą utrudnid lub
uniemożliwid kontakt uczestników danego programu mentoringowego.
INTERMENTORING

MOCNE STRONY

SŁABE STORNY

możliwośd łączenia doświadczeo różnych
pokoleo

trudnośd w przełamaniu oporu przed
zmianami pokolenia 50+

możliwośd międzypokoleniowego
transferu wiedzy

niedostateczna znajomośd procesów
zachodzących w grupie oraz niska odpornośd
na stres pokolenia - 35

możliwośd przełamywania stereotypów
i uprzedzeo wobec siebie

możliwośd wystąpienia tendencji zmowy
pokoleniowej, która będzie zakłocała
prawidłowy przebieg intermentoringu

względnie niskie koszty oraz nie zakłóca
rytmu pracy w firmie

zbyt wysokie wymagania stawiane przez
młodsze pokolenie w stosunku do pokolenia
50+

W analizowanych dokumentach podkreśla się, że niewątpliwe największą korzyścią społeczną
wprowadzania intermentoringu do wielu organizacji jest przeciwdziałanie przedwczesnej
dezaktywizacji zawodowej osób po 50-tym roku życia. Ponadto, intermentoring jest polską
realizacją dyrektywy unijnej zapobieżenia luce pokoleniowej na globalnym rynku pracy. Model
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intermentoring
wykorzystuje
umiejętności
innych
pracowników
zatrudnionych
w przedsiębiorstwie (a w zakresie IT są to głównie osoby młode), integruje zespoły
pracowników, podnosi lojalnośd wobec firmy oraz otwiera i motywuje pracowników do
kreowania zmian w organizacji. Starsi pracownicy w przyjętym modelu mają możliwości
udzielania wsparcia społecznego zarówno kierownikom, jak i młodszym kolegom. Dla
kierowników są podporą, wspierają ich znacznie bardziej niż młodzi pracownicy. Z kolei młodzi
pracownicy otrzymują więcej wsparcia od pracowników starszych niż od kierowników.54
Intermentoring umożliwia zatem łączenie doświadczeo różnych pokoleo w pracy, przez co staje
się jednym z bardzo istotnych elementów zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki niemu można
skutecznie wzmacniad wymianę doświadczeo i rozwój umiejętności pracowników w różnym
wieku, tj. z powodzeniem starsi pracownicy uczą się obsługi nowych urządzeo, programów
i technologii, a młodsi korzystają z ich bogatego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego.
Dzięki zastosowaniu intermentoringu w firmie udaje się wykorzystad mocne strony obu grup,
w celu rozwoju całej organizacji i każdego z pracowników z osobna.
Podsumowując należy stwierdzid, że każda forma mentoringu posiada zarówno mocne, jak
i słabe strony, a analiza zgromadzonego materiału nie pozwala na wskazanie, która z form
mentoringu jest najefektywniejsza. O wyborze konkretnej formy mentoringu powinny
decydowad zdefiniowane przez organizatora procesu mentoringu cele, które maja byd osiągnięte
w ramach programu mentoringowego oraz poprzez korzyści zarówno dla samej organizacji, jak
i dla poszczególnych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces mentoringowy.
Znajomośd specyfiki danego przedsiębiorstwa, jej kultury organizacyjnej, celu mentoringu oraz
zasobów ludzkich i technicznych, którymi dysponuje organizacja pozwoli na wybór odpowiedniej
formy mentoringu, która najlepiej spełni oczekiwania stron wdrażanego programu i będzie
najskuteczniejsza dla danego przedsiębiorstwa, mentorów oraz ich podopiecznych.
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RAPORT CZĄSTKOWY
POGŁĘBIONE

Z

BADAŃ

-

INDYWIDUALNE

WYWIADY

Socjologiczne badania jakościowe przeprowadzono techniką
Indywidualnego wywiadu pogłębionego. Technika IDI opiera się na
pogłębionej rozmowie przeprowadzanej przez wykwalifikowanego
badacza (moderatora) z wybranym rozmówcą. Zebrane w ten
sposób dane mają charakter jakościowy i pozwalają na uzyskanie
pogłębionej wiedzy na temat szerokiego spektrum zagadnień
opisanych poprzez cel badania.
W niniejszym badaniu zastosowano formę rozmowy częściowo
ustrukturyzowanej w oparciu o przygotowane we współpracy z
Zamawiającym scenariusze wywiadów. Prace trwały od 12 listopada
do 11 grudnia 2013r. Spotkania z respondentami i wywiady
odbywały się w Warszawie i w Poznaniu, najczęściej w miejscach
pracy respondentów. Informacje o respondentach zostały zawarte w
oddzielnym pliku i przekazane łącznie z transkrypcjami wywiadów.
Etapy pracy i terminy:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

opracowanie 4 scenariuszy wywiadów indywidualnych
dostosowanych do poszczególnych grup respondentów,
opracowanie dyspozycji wywiadów,
opracowanie kryteriów rekrutacyjnych poszczególnych grup
respondentów,
kontakt z respondentem w celu ustalenia czasu i miejsca
realizacji wywiadu,
spotkanie/realizacja wywiadu (nagranie audio),
transkrypcja,
raporty cząstkowe,
podsumowanie i rekomendacje.

CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
Przeprowadzono łącznie 18 wywiadów pogłębionych wśród
respondentów wytypowanych z bazy udostępnionej przez PARP
oraz Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. Baza zawierała listę
organizacji, firm i instytucji zaangażowanych w działania
mentoringowe w Polsce.
trzy wywiady z przedstawicielami organizacji zajmujących się
mentoringiem;

Metodologia. Opis
badania.

pięć wywiadów z osobami odpowiadającymi za koordynację
programów mentoringowych;
pięć wywiadów z mentorami;
pięć wywiadów z uczniami.
Po indywidualnym kontakcie mailowym i telefonicznym wytypowano
konkretne osoby, posiadające doświadczenie istotne z punktu
widzenia celu projektu badawczego Osoby te uczestniczyły w
badaniu dobrowolnie i nieodpłatnie. Przed rozpoczęciem badania
zostały poinformowane o jego celach oraz o anonimowym
charakterze wywiadu.
W gronie badanych osób znaleźli się przedstawiciele Polskiego
Stowarzyszenia Mentoringu oraz Collegium Wratislaviens. Było to 3
respondentów
zaangażowanych
w
działania
organizacji,
posiadających szeroką wiedzę ogólną dotyczącą mentoringu w
Polsce i poza granicami kraju.
Wśród pięciu osób koordynujących programy mentoringowe znaleźli
się reprezentanci dużych przedsiębiorstw (m.in. z sektora
finansowego), administracji publicznej, firmy coachingowej,
organizacji pozarządowych. W każdym przypadku były to osoby
wysoko postawione w pionach odpowiedzialnych za HR oraz
zasiadające w zarządach wymienionych instytucji.
Respondenci z grupy mentorów (5 badanych) to osoby aktywne
zawodowo – właściciele prywatnych firm, uczestniczący w
zewnętrznych programach mentoringowych (w charakterze
mentorów
dla
osób
zaczynających
własną
działalność
gospodarczą), uczestnicy programów start-upowych, osoby
zatrudnione w korporacjach (mi.n. sektor telekomunikacyjny) –
mentorujące młodszych stażem kolegów/koleżanki, przedstawiciele
firm coachingowych.
W gronie mentees (5 osób) udało się również zaprosić do badania
osoby o zróżnicowanym doświadczeniu. Wśród respondentów
znaleźli się przedstawiciele firmowych programów mentoringowych,
uczestnicy
programów
start-upowych
oraz
programów
mentoringowych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

RAPORT Z BADAŃ - WYWIADY Z PRZEDSTAWICIELAMI
ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ MENTORINGIEM
Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami
Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu oraz z przedstawicielem
Collegium Wratislaviens.
Pierwsza część wywiadu miała na celu wprowadzenie w temat oraz
identyfikację źródeł wiedzy na temat mentoringu. Pierwszy kontakt z
mentoringiem, pojęciem mentoringu nie jest przez respondentów
jednoznacznie lokowany w czasie. Pojawia się albo w związku z
lekturą „termin mentoring usłyszałam w szkole podstawowej
albo średniej przy omawianiu Odysei Homera” albo w związku z
wykorzystywaną w organizacjach relacja straszy pracownik
(doświadczony) – pracownik wchodzący do organizacji. Znamienne
jest, że nie zawsze taka relacja nazywana jest mentoringiem, nawet
w tak, zdawałoby się jawnym przejawie relacji mistrz – uczeń,
czytelnym przykładzie jakim jest relacja w rzemiośle (nauce
zawodu) termin mentor pojawia się sporadycznie.
Źródła informacji wiedzy na temat mentoringu można, w zasadzie,
podzielić na dwa typy: dokumenty wewnętrzne organizacji i
publikacje książkowe artykułu, publikacje projektowe itp. Analizując
dokumenty wewnętrzne „instrukcje postepowania” respondenci nie
spotykali się z określeniem mentor. Wiedza ze źródeł zewnętrznych
dostępna jest w zasobach internetu (w zasadzie większość
publikacji jest tam dostępna, jeśli nawet nie w formie pełniej to z
pewnością jest informacja o publikacji). „Moim zdaniem, wiedza
dostępna jest globalnie przez internet. Natomiast nie ma
jednego miejsca, gdzie ta wiedza byłaby łatwo dostępna,
przerobiona i obrobiona” jest to wypowiedź charakterystyczna
pokazująca rozproszenie informacji. Drugą, podkreślaną cecha tych
informacji jest jej niekompletność/ jest ona niewystarczająca. „Moim
zdaniem nie [jest kompletna]. […]. Brakuje podstawowych
informacji - wiedzy porządkującej, typu: co to jest mentoring,
kim jest mentor, jakie są oczekiwania wobec mentora, jakie są
oczekiwania wobec menti – czyli tego podopiecznego, jak
wygląda proces, nie ma wypracowanych dobrych praktyk tutaj
w Polsce. Jeśli są, to można je wyliczyć na palcach jednej ręki,
zazwyczaj wypracowane przez firmy, które nie chcą się dzielić,
bo to jest know-how. Więc moim zdaniem, tu nie chodzi o
żadną jakąś wyszukaną wiedzę – to są zwykłe podstawy

Brakuje banku wiedzy na
temat mentoringu. Wiedza
jest rozproszona i niepełna.

związane z pewną relacją, która powinna być bardzo dobrze
opisana”.
Drugi blok zagadnień związany był z mentoringiem w Polsce.
Pierwsze pytanie związane było ze znanymi respondentom
programami mentoringowymi. Odpowiedzi łączyły w sobie także
informacje o firmach/ organizacjach, które wdrażają te programy.
Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu wskazywała
na następujące programy: „Nestle, PeKaO S.A, City Handlowy.
[Istnieją także] programy realizowane przez organizacje
startupowe dla młodych startupowców. Odbywa się Vital
Voices, istnieje Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, która
organizuje sto ambasadorek przedsiębiorczości - to jest de
facto trochę program mentoringowy. Schneider Electric,
organizuje globalny program „ Go green in the city”. Program
Mentor w administracji publicznej – program „ Jestem
szefową” u minister Kozłowskiej – Rajewicz”. Na programy dla
tzw. start ups wskazywali także inni respondenci (np. anioły biznesu
i podobne projekty).
Pokazuje to od razu jakie firmy realizują programy mentoringowe –
duże, chociaż należy podkreślić, za respondentami, że mentoring
jest w fazie ‘raczkowania’. Warto też jednak zwrócić uwagę, że firmy
małe także takie programy mają wdrożone, chociaż bardzo często
nie nazywają ich mentoringowymi. „Według mnie, firmy duże
częściej nazywają takie działania, częściej mają jakąś
klasyfikację, np. nazywają to programem mentoringowym,
programem mistrzostwa, ale nazywają to, ponieważ mają
rozwinięte struktury HR’owe, […]. Natomiast w firmach małych,
rzadko kto to nazywa, ale występuje to równie często, jeżeli
prowadzący, przedsiębiorca, osoba która prowadzi biznes,
chce
efektywnie
wykorzystać
doświadczenie
swoich
pracowników”.
Widać z powyższych wypowiedzi, że nieznane są respondentom
dane ilościowe na temat programów mentoringowych. Faza
‘raczkowania’ wskazuje, że programów tych nie jest wiele.
Trudnym zagadnieniem była też analiza form mentoringu. Ich
klasyfikacja nie jest jednoznaczna, brak jednej przyjętej klasyfikacji,
ale respondenci wymieniali kilka typów:
„[…] istnieje formuła mentoringu dla nowo zatrudnionych ludzi,
gdzie młody, czy nowy pracownik dostaje kogoś
doświadczonego w organizacji - i to jest forma mentoringu.
Istnieje forma mentoringu w ramach programów employer
brandingowych, gdzie przedstawiciele firmy, dostają pod

Mentoring w Polsce „jest w
fazie raczkowania”.

opiekę różnego rodzaju perły i talenty poławiane na uczelniach.
Istnieje mentoring jako rozwijanie podstaw przedsiębiorczości,
chociażby ten wspomniany mentoring – programy kobiece.
Mentoring jest narzędziem rozwijania przywództwa […]”.
Mentoring jako zwykły transfer wiedzy w organizacji gdzie
dojrzały ekspert uczy przy biurku młodego, wdrażającego się
pracownika, specjalistę
Powód, dla którego firmy organizują programy mentoringowe jest, w
dużym uproszczeniu, jeden – zysk. Należy uzupełnić ten wniosek o
kilka wyjaśnień. Po pierwsze respondenci wskazywali na to, że
wynik – zysk jest celem każdej organizacji biznesowej (stąd
wszystko co robi organizacja zmierza do wypracowania zysku).
Bardzo ważnym czynnikiem sukcesu firmy są ludzie w niej
zatrudnieni. Kapitał wiedzy, doświadczenia, umiejętności jest nie do
przecenienia. Z jednej strony mamy potrzebę i chęć wykorzystania
tego kapitału, z drugiej przekazanie np. wiedzy młodemu
pracownikowi może być, w programach mentoringowych, bardzo
efektywne. Stąd istotnym jest, aby programy mentoringowe były
zgodne ze strategia firmy oraz pisane językiem strategii.
W wywiadach z przedstawicielami organizacji zajmujących się
monitoringiem nie znalazła się wprost informacja, w jaki sposób
przygotowywane są programy metoringowe. Doświadczenie
respondentów wskazuje, że część korporacji, zwłaszcza
międzynarodowych, stara się przenieść programy z innych krajów.
Poszukuje się także dostępnych w literaturze, internecie opisanych
doświadczeń – case’ów. Czerpie się z doświadczeń innych
organizacji, a także osób, które takie programy wdrażały,
uczestniczyły w nich.
Taki sposób pozyskania wiedzy, analiza doświadczeń pokazuje, że
część firm korzysta z zagranicznych wzorów. Czasem wprost
(korporacja, która ma wystandaryzowane programy dla wszystkich
swoich krajowych firm), czasem tylko jako inspiracja. Brakuje
danych, które pozwalałyby ilościowo odpowiedzieć na takie pytanie.
Trzeci blok pytań dotyczył mentoringu na świecie. Skupiał się on na
zagadnieniach związanych z programami mentoringowymi oraz
formami mentoringu. Respondenci byli proszeni o rozróżnienie w
wypowiedziach programów z Europy i Stanów Zjednoczonych.
Ważnym elementem, gdy analizujemy mentoring na świecie, jest to,
że w każdym kraju, w równych częściach świata może być różne
podejście do tego zagadnienia. Wynika to, jak zgodnie stwierdzali
respondenci, z różnic kulturowych. „[…] na pewno są różnice

Spodziewany zysk jest
powodem wdrażania w
firmach programów
mentoringowych

kulturowe, to jest najbardziej szerokie określenie, bo to jest i
tradycja prowadzenia biznesu i tradycyjne relacje w
przedsiębiorstwach, weźmy, Japonię jako przykład z jednej
strony, to też mamy zupełnie inny stosunek pracownika do
firmy, firmy do pracownika, a weźmy nas [Polaków], to zupełnie
coś innego i tutaj nie chodzi o to żeby mówić kto jest lepszy,
tylko że jest różnie. Jeżeli my mówimy czy też kładziemy nacisk
na to żeby szukać mentorów dla kobiet zakładających
działalność gospodarczą, to w innym kawałku świata, zupełnie
się nie przyjmie, to też trzeba na to zwrócić uwagę. I to że
mamy taki model współpracy biznesu ze szkołami wyższymi,
który powoduje, że studenci, którzy kończą szkołę mają pewną
wiedzę o biznesie, bo ta współpraca pomiędzy firmą a uczelnią
istnieje, nawet tu mamy mentora z biznesu ucznia z uczelni, to
chociażby w Stanach, ale też na wyspach brytyjskich ma to
znacznie większą tradycję niż u nas”.
Popularność form mentoringu w różnych krajach nie jest taka sama.
Duży nacisk kładzie się na mentoring w biznesie, jest on opisywany
i znany, ale także mentoring w sporcie, czy kulturze jest na świecie
popularny. „Mentoring jest w bardzo różnych formach popularny na
wyspach brytyjskich, organizacje zajmujące się wspomaganiem, czy
mentor wspomaga czy mentor uczy ludzi, ulokowane poza
biznesem to jak najbardziej tam istnieją, bardzo wiele organizacji
mentoringowych, czyli takich które gdzieś wpisują sobie, że my jako
mistrzowie działamy na rzeczy uczniów, bardzo dużo takich działań
w Stanach i one są bardzo przeróżne, działające na uczelniach i
działające w innych sektorach, ale też, nie wiem, w
miejscowościach, także tam jest to też bardzo rozwinięte. Takie
case’y swojego rodzaju mentoringowe są ze Skandynawii, gdzie to
jest pewien typ uczenia, czyli uczymy nowych pracowników przez to
właśnie, że dajemy im takiego kogoś kto ich wspomaga, kto jest ich
mistrzem. Np. Finowie taką organizację, która się tym zajmuje,
opisując jak to powinno wyglądać”. Widać z tego, że popularność
mentoringu w różnych krajach rozkłada się różnie pomiędzy
biznes, uczelnie, a nawet mentoring w rozumieniu pomocy
osobom wykluczonym (np. w Danii, czy też programy
realizowane przez oddziały PFRON).
Blok czwarty zagadnień dotyczył praktyki mentoringowej w
przedsiębiorstwach. Punktem wyjścia do rozmowy w tym bloku było
pytanie dlaczego firmy decydują się na realizację programów
mentoringowych. Zapewne pewien wpływ ma moda, czy tez trend.
Nie jest to jednak negatywne znaczenie mody/ trendu. Warto
zwrócić uwagę, że zainteresowanie pewnymi aspektami rozwoju

Moda, szukanie nowych i
taoszych form doskonalenia
zawodowego sprzyjają
rozwojowi mentoringu.

kapitału społecznego zawsze (zresztą nie tylko) zawsze zaczyna się
od prekursorów, za którymi, tworząc trend i ulegając ‘modzie’ idą
następni. „Moda i trendy bez dwóch zdań odgrywają jakieś
znaczenie, bo to tak wygląda, że na rynek trafia nowe rozwiązanie
do zarządzania i firmy zaczynają tym interesować”. Oprócz tego
warto wskazać na wyczerpanie się, a raczej na szukanie innych
rozwiązań, takich form jak szkolenia czy coaching. „Decydują się
[na mentoring] teraz ponieważ okazało się , że tradycyjne szkolenia,
takie w klasach i wszelkiego rodzaju alternatywne formy, jak
coaching, okazał się nieefektywny. Okazały się drogie i nie
przynoszą pożądanych efektów i rezultatów. W związku z tym,
biznes poszukuje w tej chwili, być może tańszego, a być może
bardziej skutecznego, narzędzia szybkiego rozwijania ludzi. […]
Niektóre firmy po raz pierwszy od wielu lat spotykają się ze
zjawiskiem rotacji i porzucania cudownej oferty po miesiącu pracygdzie ci młodzi mówią: sorry ale na poziomie rekrutacji to wyglądało
zupełnie inaczej. Jest bałagan, nie ma zasad, nie ma standardów,
nikt się mną nie zaopiekował, mam niekompetentnego szefa, nikt mi
nie mówi, co ja tutaj będę robił za rok i ja idę dalej - i to są
kompletnie nowe zjawiska. W związku z tym, firmy szukają sposobu
na zarządzenie tym pograniczem, a mentoring jest tutaj bardzo
dobrym narzędziem”.
Przytoczona wypowiedź daje początek analizie mocnych i słabych
stron mentoringu. Widać, że mentoring, w zestawieniu z innymi
działaniami rozwojowymi, ma szereg mocnych stron, ale nie można
traktować mentoringu jako remedium na wszystko. Ukazuje to także
kolejna wypowiedź: „Myślę, że po pierwsze trzeba zaznaczyć, że
każda z tych form rozwoju, to troszeczkę ma inne cele i nie do
końca uważam, że byśmy mogli zastąpić szkolenie mentoringiem
czy szkolenie coachingiem i tak dalej. Co mentoring w
przedsiębiorstwie, w takim modelowym ujęciu, daje więcej niż
na przykład szkolenie, to chociażby to że wykorzystujemy
wiedzę, która w przedsiębiorstwie jest, o przedsiębiorstwie,
czyli nie przychodzi trener teoretyk z zewnątrz, albo nawet
praktyk, ale z zewnątrz, bo mamy praktyka z wewnątrz, mówimy
o organizacji, o problemach w organizacji i o rozwiązaniach,
które są stosowane w organizacji, to jest myślę, że przewaga.
Minus tego, to jest brak spojrzenia szerszego, spojrzenia z
zewnątrz, […]. Jakie są jeszcze zalety mentoringu, to że mentor
jest tutaj na stałe dla ucznia dostępny, że mentoring jest
pewnym procesem dłuższym niż szkolenie, bo pracownik na
szkolenie wejdzie, potrwa dzień szkoleniowy, dwa, trzy, cztery,
ale potem wraca i nawet jeżeli szkolenie ma jakiś follow up, no
to nie daje tyle ile współpraca z mentorem, gdzie można coś
sprawdzić i omówić za chwilę, może za godzinę, może na

Wiedza zatrzymana w
organizacji, wyjątkowośd
relacji, większa integracja –
przewagi mentoringu

następny dzień jaki jest problem czy to wyszło czy nie wyszło.
Przewagą mentoringu nad coachingiem jest to, że mentor
pomaga w rozwiązaniu problemów, praktycznie, to znaczy nie
tylko przez to, że zmusza człowieka do pomyślenia czy do
odpowiedzi na pytania, raczej stara się pokazać jak dany
problem rozwiązać.”
Mentoring to także sposób na dobre relacje międzypokoleniowe, a
to w organizacjach jest bardzo istotne. Warto także zwrócić uwagę,
że pracowników starszych będziemy mieli w firmach coraz więcej.
Aby wykorzystać mocne strony mentoringu potrzebny jest dobry
mentor oraz chcący się rozwijać uczeń. To jednak, zdaniem
respondentów, nie wystarcza. Istotne jest aby para mentor-uczeń
była dobrana w optymalny sposób. „[…]dobór powinien zakładać,
że ta osoba, która ma być mentorem jest rzeczywiście wzorem
pewnej wiedzy eksperckiej [w danej dziedzinie]. Powinna też
umieć słuchać, powinna być ciekawa tej drugiej osoby,
powinna być silnie zmotywowana do poświęcenia uwagi i
czasu. Mieć czas, co więcej, zagwarantowany przez
organizacje. W zawiązku z tym ten dobór powinien też
uwzględniać, udział a przynajmniej jakąś deklarację, ze strony
przełożonych obu tych osób, jeśli to są pracownicy firmy”. W
uzupełnieniu kolejny cytat: „Warto jest spojrzeć całościowo na te
dwie osoby, plus na proces, który ma zajść, czyli dobrać te
osoby. Ważne są oczekiwania, czyli to co może mentor dać,
czego się może uczeń nauczyć. Czego oczekuje uczeń od
mentora i czego oczekuje mentor od ucznia, to powinno być
spójne”. Zdarzają się niestety błędy w doborze. Polegają one
głównie, zdaniem respondentów na, narzucanie uczniowi mentora,
nieznajomość ‘reguł gry’, tzn. „ludzie nie rozumieją po co ten
program jest realizowany”. Nieznajomości celów, braku opisania
zasad współpracy, brak pozyskania przełożonych dla tego projektu,
braku sponsora – opiekuna w zarządzie.
Analizując powyższe uwagi dotyczące łączenia par, uzupełniając
także o inne elementy można przedstawić listę czynników sukcesu
programu mentoringiowego:








powinien odnosić się do strategii firmy,
nie może być programem ad-hock,
musi być ściśle powiązany ze stylami biznesowymi,
musi być skrojony na miarę strategii firmy (dopasowanie do
potrzeb kultury, przywództwa, komunikacji itd.),
kompetencje mentorów, czyli przygotowanie jednej i drugiej,
jasna komunikacja celów programu,
kontrola przebiegu procesu i monitorowanie,

Czynniki gwarantujące
sukces programu
mentoringowego



ocena stopnia realizacji celów po zakończeniu programu.

Wdrażanie program metoringowego niesienie ze sobą pewne
ryzyka. Nie jest to tylko ryzyko niepowodzenia programu,
nieosiągnięcia celów. Relacja mentor – uczeń opiera się na
zaufaniu. Rozpoczynanie procesu w organizacji, w której brak jest
kultury zaufania może doprowadzić do porażki programu. Zarówno
uczeń, który pokazuje swoje ‘słabe strony’ – brak doświadczenia,
czy umiejętności w jakimś obszarze, jak i mentor powinni czuć się
bezpieczni. Uczeń pytając nie obniża swojej pozycji w firmie, a
mentor ucząc, że nie okaże się wkrótce niepotrzebny) przekazał
całą swoją wiedzę, doświadczenie itd.)
Kompetencje mentora zostały wymienione jako jeden z istotnych
czynników sukcesu. Nie zawsze osoba, która ma wiedzę,
doświadczenie, odniosła sukces (jako ekspert, specjalista,
biznesmen itd.) jest gotowa być mentorem. Mentor powinien być
przygotowany do przekazywania wiedzy, do uczenia innych. Mentor
powinien być także wyposażony w wiedze o celu programu,
informacje o standardach firmowych w zakresie mentoringu,
aspektach kulturowych itd.
Rynek usług związanych z mentoringiem jest, tak jak sam
mentoring w Polsce, na etapie początkowym. Wyraźnie widać
próby przejścia, niektórych firm, od oferty coachingowej do
mentoringu, czasami bez zmiany treści oferowanych usług.
Zdarzają się tez osoby, które, idąc za modą, starają się oferować
programy mentoringowe bez głębszej refleksji, co to znaczy.
Zdaniem respondentów tak wygląda rynek, chociaż nie znane są im
badania potwierdzające diagnozę. To czego brakuje to
zdefiniowania mentora, niezbędnych kompetencji oferty (po
zdefiniowaniu) dla metorów. Brakuje także opisanych dobrych
praktyk, które byłyby wskazaniem dla firm jak można programy
mentoringowe wdrażać, na co zwracać uwagę, co jest
wyznacznikiem sukcesu.
Ostatni blok zagadnień związany był z przyszłością mentoringu w
Polsce. Wśród respondentów nie było różnic, zgodnie potwierdzali,
że mantoring ma przyszłość w polskich przedsiębiorstwach.
Mentoring, zdaniem respondentów, może się rozwijać w zasadzie
każdym sektorze. Oczywisty jest biznes (każdy sektor gospodarki),
także edukacja, szkolnictwo wyższe, administracja państwowa i
samorządowa (przykład KSAPu), prawnicy, lekarze, tzw. wolne
zawody. Zastanawiający jest przykład firm nowoczesnych
technologii. O tyle jest to ciekawe, ze mentorzy będą tam

Dobre prognozy - przyszłośd
mentoringu w Polsce

najczęściej młodzi, albo bardzo młodzi. Pojawił się nawet termin
‘odwrócony mentoring’. Respondenci nie wskazali jednoznacznie na
wielkość firm, w których mentoring ma większy potencjał na
wdrożenie. Z jednej strony duże firmy z przygotowanymi
specjalnymi programami wydają się być naturalnymi odbiorcami
takich działań. Z drugie jednak widać, ze małe firmy wdrażają i będę
stosowały mentoring jako narzędzie pozwalające wykorzystać
doświadczenie pracowników, wprowadzać do firm nowych ludzi,
narzędzie skuteczne, a jednocześnie efektywne kosztowo.
Respondenci byli pytani także o możliwe wsparcie ze strony
państwa (dofinansowanie ze środków publicznych). Na początku
warto zauważyć, że idea mentoringu musi być cały czas
popularyzowana. Środki publiczne mogłyby być skierowane na
popularyzowanie wszelkich form mentoringu, za wcześnie jest
mówić o najważniejszych form. Mentoring powinien być także
promowany wszystkim bez wyjątku przedstawicielom biznesu.
Warto przytoczyć wypowiedź odnosząca się wprost do interwencji
publicznych:
„Patrząc na rozwiązania, które są przyjęte w kolejnej perspektywie,
jeżeli chodzi głównie o techniki społecznej aplikacji w Polsce przez
program wiedza, edukacja, rozwój, to oczekiwałbym, że zostaną
wdrożone pewne systemowe rozwiązania, że zostaną wypracowane
pewne modele, rozwiązania, standardy, to co pozwoli ludziom
korzystać z mentoringu, już bardziej świadomie. Myślę, że jak
najbardziej takie wsparcie powinno być, ale na poziomie ogólnym,
czyli stworzenia pewnego zasobu wiedzy i rozwiązań, który można
później aplikować w przedsiębiorstwach. Bo drugą rzeczą to będzie
pewnie rozwój rynku usług mentoringowych w takim uproszczeniu,
takich które są związane z mentoringiem. Natomiast tutaj bym już
raczej nie mieszał do tego interwencji publicznej, czyli pieniędzy
publicznych, bo myślę że firmy powinny samodzielnie wybierać
usługi rynkowe albo czerpać z jakichś zasobów wiedzy czy dobrych
praktyk opisanych, na które te środki powinny pójść. Troszkę
inaczej ta sytuacja się przedstawia według mnie w regionach gdzie
pomoc dla firm może być wprost z środków publicznych, unijnych
może być aplikowana, ale nie mam przekonania czy powinno być to
rozwiązane w taki sposób w jaki było do tej pory, ze szkoleniami,
[…] dlatego że to może wpłynąć negatywnie i na rynek i na
stosowanie mentoringu w ogóle w firmach, […]”.
Z wypowiedzi respondentów wnioskować można, że środki
publiczne powinny wspierać wypracowanie standardów,
opisanie kompetencji mentora, to czego mentor powinien sam
się nauczyć zanim będzie przekazywał wiedzę innym.

Stworzenie zasobu wiedzy na temat mentoringu, katalogu
kompetencji mentora, bazy dobrych praktyk.

RAPORT Z BADAŃ - WYWIADY Z KOORDYNATORAMI
PROGRAMÓW MENTORINGOWYCH
Koordynatorzy programów mentoringowych uczestniczący w
badaniu reprezentowali przedsiębiorstwa, organizacje, a także
administrację publiczną. W tej grupie zrealizowano pięć wywiadów
pogłębionych.
Zróżnicowanie
reprezentowanych
organizacji
pozwoliło na otrzymanie szerokiego spojrzenia na mentoring, nie
ograniczonego do typowo biznesowego podejścia. To z kolei daje
możliwość wykorzystania różnorodnych doświadczeń i podejść.
Wstępne pytania dotyczyły definicji
zainteresowania ta problematyką.

mentoringu

i

ogólnie

Respondenci, zależnie od doświadczenia zawodowego, deklarowali,
że z mentoringiem, pojęciem mentoring, zetknęli się dość dawno,
nawet w latach 90tych. Pokazuje to, że samo omawiane pojęcie nie
jest nowe. Jednak z jego zdefiniowaniem jest już trudniej. Definicji
mentoringu jest wiele, w zasadzie każda organizacja może mieć
własną, wykorzystywana w wewnętrznych procedurach. Warto
przytoczyć kilka przykładów definicji: „.Jest to bliska relacja z drugą
osobą, które w profesjonalnej relacji razem podążają przez pewien
czas po to, aby przekazywać wiedzę, myśli, dyskutować różne
trudne sprawy. To jest taka relacja, która powinna uczyć wzajemnie
obie strony, jedna jest taka bardziej dająca, druga bardziej biorąca.”
[przedstawiciel sektora finansowego]. „To jest partnerska relacja
między mentorem a mentee, to jest relacja oparta na zaufaniu i
celem tej relacji jest wzajemne przekazywanie sobie wiedzy i
doświadczenia, jednak przy założeniu, że mentor jest tą osobą, tą
stroną która służy tutaj, posiada większą wiedzę i
doświadczenie.”[przedstawiciel administracji publicznej]. „Mentoring
to relacja, w której mentor jest katalizatorem …”. [przedstawiciel
organizacji]. Widać różnorodność definicji mentoringu, ale kilka
cech jest wspólnych i kluczowych:





Relacja
Zaufanie
Przekazywanie wiedzy, doświadczenia
Mentor jako katalizator – pomoc, inicjator pewnych
procesów, zmian.

Respondenci w różnych okolicznościach zainteresowali się
mentoringiem. Wspólne dla nich jest stwierdzenie: „niemal

Definicja mentoringu, źródła
wiedzy

naturalnie”. Wynikało to z programu studiów, doświadczeń
zawodowych, okoliczności w miejscu pracy, które powodowały, że
nawet nie będąc formalnym mentorem pełnili taką rolę.
Konsekwencją pełnienia takiej roli było głębsze zainteresowanie
tematyką mentoringu.
Badani deklarowali różne źródła pozyskiwania wiedzy, informacji na
temat mentoringu. Respondenci wskazywali na publikacje
(elektroniczne i drukowane), ale tutaj padało zastrzeżenie, że nie
jest ich zbyt wiele (inaczej mówiąc nie ma zbyt wielu wartościowych
pozycji). Kolejnym cennym źródłem wiedzy są doświadczenia
własne powiązane z wewnątrz organizacyjnymi dokumentami.
Znamienne jest także, że wiedza czerpana jest z wielu opisywanych
i dostępnych studiów przypadku (case sudy). Ciekawym zasobem
wiedzy, z której można czerpać informacje na temat mentoringu
jest, dość bogata, literatura związana z coachingiem. Respondenci
czynili jednak zastrzeżenie, ze nie są to pojęcia tożsame, a jedynie
odnoszą się do wspólnych elementów.
Drugi blok zagadnień odnosił się do doświadczeń respondentów w
koordynacji
projektów
mentoringowych,
a
także
do
wykorzystywanych
form
oraz
oczekiwanych
korzyści
z
realizowanych programów.
W przypadku reprezentanta firm projekt był i jest jeden, ale
długotrwały, w którym cyklicznie pojawiają się mentorzy i uczniowie.
Można je określić jako typowy, tzw. program rozwoju talentów, w
którym mentorzy pomagają uczniom w rozwoju zawodowym.
Podobnie przedstawiają się programy w administracji publicznej,
chociaż należy wziąć pod uwagę specyfikę organizacji. Idea jest
wspólna – pomoc w osiąganiu lepszych wyników w pracy, rozwoju
zawodowego w organizacji.
Innego rodzaju programy realizowane są dla młodych osób
chcących założyć działalność gospodarczą lub mających aspiracje
do bycia liderem. Takie programy, aczkolwiek w swej warstwie
bazowej opierające się na tym samej relacji mentor – uczeń,
zakładają jednak udział uczniów z zewnątrz. Mentor będzie miał
zazwyczaj większa liczbę podopiecznych, uczniów, na inne też
aspekty będzie zwracał uwagę.
Ciekawe jest uzasadnienie podjęcia budowy autorskiego programu
w instytucji finansowej: „Z bardzo prostego powodu. W tym, co
znaleźliśmy w firmach zewnętrznych, w tym co znaleźliśmy w
wiedzy, która jest do pozyskania to doczytaliśmy się, że mentoring
jest bardzo efektywnym sposobem budowania liderów, budowania
dobrej ścieżki wzrostowej dla przyszłych liderów i postanowiliśmy że
taki program wdrożymy. To, co jest szansą dla wszystkich instytucji

Różnorodnośd doświadczeo
w koordynacji projektów
mentoringowych

w naszym pojęciu w ciągu najbliższych lat z różnych powodów to
jest budowanie przewag konkurencyjnych. Naturalne stało się, że
taki program jest nam konieczny”. Na konieczność prowadzenia
takich działań wskazywali także przedstawiciele administracji
publicznej. W przypadku programu realizowanego w celu
wyrównywania szans mężczyzn i kobiet program organizowany był
dla młodych kobiet chcących zostać liderkami.
Respondenci pytani o formy mentoringu nie odpowiadali
jednoznacznie. Tak jak sama definicja nie jest jedna, tak i formy
nie stanowią zbioru zamkniętego, ściśle zdefiniowanego. W
instytucji finansowej forma została opisana w sposób następujący:
„Mentoring w instytucji (instytucjonalny), ale nie w rozumieniu
budowania pewnych struktur. To jest po prostu mentoring
wewnątrzfirmowy, który służy zbudowaniu programu dla tej części
naszych młodych kolegów, którzy mają ambicję i rokują”. Inaczej
przedstawia się forma przy programach adresowanych do
zakładających działalność, w tym przypadku mamy „nakierowanie
na stworzenie organizacji w znaczeniu założenie firmy”.
Programy realizowane wewnątrz organizacji, jeśli bierzemy pod
uwagę aspekt jego przygotowania, różnią się od pozostałych na
etapie opracowania. Jeśli wykorzystywane są wzorce, zewnętrzni
konsultanci, to działają na konkretne potrzeby, nie są to szerokie
konsultacje. W przypadku programu „Zostań szefową” grono
tworzących program było już znacznie szersze. Program
przygotowywany był przez Pełnomocnika Rządu, a to również
wpływa na możliwości szerokich konsultacji: „[przygotowywanie]
programu mentoringowego zakładało udział wielu partnerów,
również zewnętrznych i współpracy. i przy ustalaniu programu,
planu tutaj partnerem takim wiodącym, tak jak wspomniałam jest
organizacja Vital Voices, która pomogła przede wszystkim w
opracowaniu takiego kwestionariusza potrzeb, który zostały wysłane
do dziewcząt i do mentorek, który to bardzo pomógł jeśli chodzi o
dobór par. Dobór par również został zrobiony przez osoby z Vital
Voices. Natomiast po naszej stronie było czuwanie nad
koordynacją, koordynacja nad całym programem.”
Każdy realizowany program powinien zakładać osiąganie
konkretnych celów. Większość programów jest jednak w fazie
początkowej, nawet jeśli trwają już jakiś czas. W przypadku
projektów w biznesie, celem jest przede wszystkim pokazanie
działającego programu mentoringowego. Respondenci nie
przedstawili konkretnych zdefiniowanych celów. Inaczej
sytuacja wygląda z omawianym programem dla zakładających
firmy. Ponieważ był to projekt finansowany z EFS wymagane było

przy jego składaniu założenie wskaźników z jednej strony udzielonej
pomocy (np. liczba osób objęta mentoringiem), a z drugiej liczba
założonych firm oraz tych, które przetrwają pierwszy okres
działalności.

Trzeci blok pytań odnosił się do praktycznych aspektów
realizowanych programów.
Dobór par, według wypowiedzi
respondentów, stanowi jeden z ważniejszych czynników
powodzenia programu mentoringowego. Intuicja – to ‘narzędzie’
było wykorzystywane w początkowych fazach wielu programów.
Wiele wskazuje na to, że jest ono wykorzystywane w wielu firmach.
Później narzędzie Insigh (sektor finansowy). To jednak nie jedyne
sposoby doboru par. Można opierać się na decyzji przełożonego,
który „najlepiej zna możliwości i potrzeb”. Wykorzystywane są dwa
skrajne podejścia: wybór mentora przez ucznia i wybór uczniów
przez mentora. Warto jednak zwrócić uwagę, co w trakcie
wywiadów podkreślali respondenci, że stopniowo odchodzili od
takich czystych form (nazywanych nawet żartobliwie „castnigiem”) i
dochodzili do stosowania bardziej wystandaryzowanych metod.
Uczniowie i mentorzy wypełniali określone, wystandaryzowane
kwestionariusze, które pomagały w doborze par. warto jednak, za
respondentami, podkreślić, że współpraca mentor-uczeń musi być
podjęta dobrowolnie tzn. strony tej ‘umowy’ mogą zrezygnować lub
nie podjąć współpracy. Przymus wpływa negatywnie na
efektywność procesu. Program, co było podkreślane wielokrotnie,
musi być zbieżny z celami organizacji, strategia. Z celami
biznesowymi w organizacjach gospodarczych oraz celami działania
organizacji w tym administracji/ urzędów państwowych.
Każdy uczestnik programu, zarówno mentor jak i uczeń, ma
określone oczekiwania. Spodziewa się odniesienia pewnych
korzyści. Dobrze odzwierciedla to wypowiedź przedstawiciela
sektora finansowego: „Mentorzy poszukują głównie satysfakcji
dzielenia się wiedzą. Są głęboko przekonani, że są bardzo
profesjonalni. Doszli do szczytów w różnym rozumieniu hierarchii
zawodowej. Są nastawieni na dzielenie się wiedzą i nastawieni na
satysfakcję dzielenia się wiedzą. Ale też zmierzenia się z własnym
mitem szefa. Niektórzy – ci bardziej świadomi, bo to nie jest
powszechne – oczekują też wzrostu własnej wiedzy”.

Mentee oczekują w relacjach z mentorami przede wszystkim
pozyskania wiedzy. Ale nie tylko. „[…] oni [mentee] przede
wszystkim liczą, że mentor pomoże im w rozwoju, w tej sytuacji tych
projektów przedsiębiorstw, rozwinąć im biznes. Że będzie taką
dźwignią rozwoju tego biznesu, że dostarczy im wiedzy

Praktyczne aspekty realizacji
programów mentoringowych

Mentorzy i mentee –
Dobór par, wzajemne
oczekiwania.

sprzedażowej”.
–
wypowiedź
przedstawiciela
organizacji
wspomagające start-ups. Na ile cele te i oczekiwania zostały
zrealizowane, respondenci nie do końca byli w stanie ocenić.
Programy jeszcze trwają. Można jednak wnioskować, że
oczekiwania, przyjemniej w części są spełniane, ponieważ do
programów zgłaszają się kolejni chętni.

W firmach programy mentoringowe mają swoje odbicie w ocenach
pracowniczych – dokonując regularnych ocen, można zobaczyć czy
program mentoringowy cos dał. Jednak nie jest to tylko efekt tego
programu, stad trudność w takiej prostej ocenie. Część programów
w organizacjach podlega ewaluacji. Przy dobrze przeprowadzonym
badaniu można odpowiedzieć, ale znowu nie wprost, czy program
dał zamierzony efekt.
Mentorzy i mentorki przygotowywane są do swoich ról w różny
sposób. Wspólny jest element rozpoczęcia (kick-off) programu.
Jednak w dużych organizacjach, program wpisuje się w szereg
innych działań HRowych. W dużej instytucji finansowej twidać, że
przygiotowanie do programu to tylko jeden z elementów: „Nie
możemy patrzeć tylko na program mentoringowy. To jest tylko jedna
noga, na której budujemy przyszłe kadry. Też robimy bardzo dużo
developmentów dla naszych młodszych kolegów. Robimy też sporo
assesmentów. Również angażujemy kadrę biznesową do bycia
liderem w developmentach lub assesmentach. Myśmy stąd już mieli
pewną grupę ludzi, którzy doskonale dawali sobie radę w takiej roli”.
W programach realizowanych poza biznesem, taka role
przygotowania pełni spotkanie rozpoczynające program: „Na
pierwszym wspólnym spotkanie, kiedy mentorki poznały się ze
swoimi mentee, była część poświęcona, taka szkoleniowa, czyli
zostały przedstawione założenia i cele programu, czym jest
mentroing, na co zwrócić uwagę, jak nawiązać tą relację, czyli takie
wszystkie kwestie związane z mentoringiem zostały im przekazane,
potem uczestniczki miały możliwość już tego pierwszego spotkania,
czyli nastąpiła chyba dwugodzinna rozmowa, taka między nimi, face
to face, żeby one mogły się poznać”.
Respondenci proszeni byli o wskazanie decydujących o sukcesie
elementów programu. We wszystkich wypowiedziach przewijały się,
w różnych kontekstach, podobne, istotne aspekty, które także
odzwierciedlają ryzyka projektowe. Wypowiedź przedstawiciela
organizacji wspierających start-ups jest reprezentatywna dla
wszystkich
respondentów:
„[…]
w
sytuacji
programów
korporacyjnych, to jest zarząd i niezaangażowanie go może
doprowadzić do tego, że po prostu program nie wyjdzie [ryzyko].
Później jest na przykład kwestia zarządzania interesariuszami,
zaczynając od mentorów. Potrzebna jest odpowiednia komunikacja

Przygotowanie do ról
mentorów i mentees. Czynniki
decydujące o powodzeniu
relacji mentor-uczeo.

[…]. Więc tu trzeba określić jakie są oczekiwania, jakie są zasady
współpracy w tym projekcie, zrobić kryteria wejścia, można zrobić
konkurs na najlepszego mentora, po prostu żeby jeszcze sobie
trochę rywalizowały między sobą. Później uczestnikom tak samo
trzeba określić ich role, cele spotkania, i bardzo ważne jest żeby
mieć spisane zasady programu mentoringowego, bo pewne rzeczy
mogą nie być przestrzegane, tak na przykład jak poufność”. W
wypowiedziach respondentów ważnych jest kilka krytycznych
elementów (jednocześnie są to ryzyka, które należy wziąć pod
uwagę):
Komunikacja
Jasne zasady
Przygotowanie mentorów i uczniów
Zaangażowanie zarządu i innych strategicznych partnerów
Określony cel programu
Dopasowanie programu do potrzeb i możliwości.
Ocena mocnych i słabych stron programów była dość kłopotliwa dla
respondentów. Przy okazji ci, którzy podjęli się takiej analizy
wskazywali na te elementy programu, które wymagałyby zmiany.
Najczęściej były to również wymienione jako słabe strony.
Opisywane przez respondentów programy były różne, tak więc
przytoczona wypowiedź odnosi sie do konkretnych projektów i
uogólnieniu zostaną poddane tylko słabe strony. „Mocna strona
wszystkich [programów] to jest taka, że mentee ma niepowtarzalną
okazję zdobyć wiedzę i doświadczenie taką życiową, taką której nie
wyczyta nigdzie w książkach i nie nauczy się na żadnym warsztacie,
z pierwszej ręki, czyli od osoby, która pewne rzeczy już wie,
przeszła, która doświadczyła. To jest podstawowa zaleta i mocna
strona mentoringu. Mocne strony, to nawiązanie tej relacji i
możliwość wydobycia swojego pełnego potencjału. […]. Słabe
strony, no na pewno pewne takie zapatrzenie w mentora w tym
znaczeniu, czyli ryzyko uformowania mentee na obraz i
podobieństwo swoje, ryzyko doradzania w tym znaczeniu, że
dawania rad, a przecież rolą mentora nie jest dawanie rad, tylko
bardziej wspieranie, oczywiście dawanie rad, ale w tym znaczeniu
że nie narzucanie swojego zdania”.
Wymieniony tutaj zbyt duży wpływ mentora na mentee może
faktycznie być słabą stroną projektu i warto, jak to było w
wypowiedzi, to zmienić. Słabą stroną programów był brak sponsora
w kierownictwie organizacji – to element mocno osłabiający
program. Ogólnie program mentoringowy rządzi się takimi samymi
prawami jak każdy projekt. Respondenci wymieniając słabe strony,

Mocne i słabe strony
koordynowanych programów.
Definiowanie potrzebnego
wsparcia.

chociaż było ich niewiele, odnosili się do zasad zarzadzania
projektem.
W końcu tego bloku zagadnień respondenci poproszeni zostali o
wskazanie jakiego wsparcia oczekiwaliby w przygotowaniu lub
prowadzeniu programu mentoringowego. Respondenci wskazywali
na potrzebę pomocy ze strony konsultanta-praktyka. Osoby mającej
wiedzę, doświadczenie, mogącej w ten sposób wspomóc proces.
Innym oczekiwaniem było: „stworzenie pewnego wzorca, pewnego
modelu programu mentoringowego właśnie dla, w moim przypadku,
dla młodych kobiet, ale nie tylko, myślę szerzej o pewnym modelu
programu mentoringowego jeśli chodzi o kobiece przywództwo i
bycie liderem”. Z wypowiedzi administracji publicznej. W tej samej
wypowiedzi padło stwierdzenie o potrzebie finansowego wsparcia
podobnych programów.
Trudno było odpowiedzieć respondentom na pytanie o rady, jakiej
udzieliliby osobie chcącej wdrażać program mentoringowy. Jedna
wypowiedź
(przedstawiciela
administracji)
wskazuje
na
najważniejsze obszary, ważne dla „początkujących” koordynatorów:
„Przede wszystkim określ potrzeby, czyli przede wszystkim spróbuj
odpowiedzieć na pytanie czy w ogóle taki program jest potrzebny,
czy są osoby które odczuwają potrzebę uczestniczenia w programie
mentoringowym, a jeśli tak to jakie są ich cele czy też potrzeby.
Później istotny jest dobór [par], określenie pewnych zasad celów, w
ogóle ubranie tego w pewne ramy, bo jednak mentoring, tak jak
mówiłam, nie jest nauką ścisłą ale jednak dobrze jeżeli to
funkcjonuje według pewnych określonych z góry, według pewnie
określonych wcześniej zasad. Dobry matching to jest klucz, to jest
połowa sukcesu, stworzenie może jakiegoś systemu rekrutacji, żeby
to nie były osoby przypadkowe, bo moim zdaniem do tego żeby być
mentorem trzeba mieć określone predyspozycje, nie każdy może…
Potem osoba, która będzie nad tym wszystkim czuwać. Przewodnik,
który będzie nad tym czuwać, bo jednak bez przewodnika jest
ryzyko, że się to nam troszkę rozlezie. Co jeszcze? Czasem dobrze
jest skorzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz, bo ich osąd
sytuacji może być zupełnie inny niż osób, które już pracują i mają
swoją wizję, to jest ważne. Dobrze jednak wykorzystać już istniejące
doświadczenia innych żeby nie wywarzać otwartych drzwi, czy
literatura fachowa, czy bank wiedzy, tak to jest absolutnie bardzo
ważne. I też, sprofilować [program], czyli są różne rodzaje
mentorignu i chodzi o to żeby dobrze dobrać. Bo czym innego jest
mentoring dla osób z administracji publicznej, czym innym kobie
przywództwo, a czym innym taki biznesowy albo akademicki, to są
różne potrzeby”.
Ostatni blok zagadnień związany był z omówieniem polskiego rynku
usług mentoringowych oraz ocena szans rozwoju mentoringu w

Rynek usług mentoringowych w
Polsce. Prognozy rozwoju
mentoringu w Polsce.

polskich przedsiębiorstwach. Rynek usług został podsumowany
dość krótko: „nie istnieje”. Rozwinięciem tej oceny były określenia:
„rynek raczkujący”, „faza powstawania rynku”. Oferowane usługi
najczęściej nie są „szyte” jako mentoring, raczej adaptowane z
innych form rozwojowych. Potrzeba jest, zdaniem respondentów,
uporządkowanie rynku, nadanie mu cech profesjonalizmu,
opanowanie, jak stwierdził jeden z respondentów’ „wolnej
amerykanki”. Obecnie każdy, kto szuka profesjonalnych usług, które
np. wsparłyby go w przygotowaniu programu we własnej
organizacji, musi wykazać się dużą wiedzą i doświadczeniem, aby
wybrać odpowiednie, profesjonalne usługi.

Respondenci byli bardzo zgodni w ocenie, czy mentoring ma
szanse rozwoju w polskich firmach: ma wielkie szanse. Padło nawet
stwierdzenie, które bardzo dobrze podsumowuje te wypowiedzi:
„[…] moim zdaniem to [mentoring] jest skazane na rozwój, tak jak
teraz był bardzo dynamiczny rozwój coachingu, tak samo teraz już
się obserwuje wzrost zainteresowania mentoringiem i z punktu
widzenia doświadczeń, krajów takich jak Anglia, Stany
Zjednoczone, ziej to jest po prostu naturalna kolej rzeczy”.W
zasadzie zgodne odpowiedzi padały także na pytanie o najbardziej
predysponowane do rozwoju programów mentoringowych sektory.
Ogólnie mentoring może być wprowadzany we wszystkich
sektorach. Jako te z największym potencjałem wymieniane były
sektory wysokich technologii.

Dużym
firmom
znacznie
łatwiej
wprowadzać
programy
mentoringowe. Mogą zaangażować w to więcej środków,
wykorzystać mentorów wewnętrznych, stworzyć programy
dostosowane do swoich potrzeb itd. programy, które są znane (Citi
Handlowy, PeKaO, Nestle) to programy realizowane w dużych
firmach. Stąd wydaje się, że one są naturalnie przygotowane do
tego rodzaju programów. „Myślę jednak, że w większych firmach. W
sensie średnie i większe. Z tego względu, że specyfika małych firm
jest jednak inna, choćby z tego względu, że jest mała liczebność
takiej firmy”. [Z wypowiedzi przedstawiciela administracji publicznej].
Małe firmy mogą w większym nawet stopniu, niż duże potrzebować
wsparcia mentoringowego. To z kolei może wpłynąć na rynek usług
– np. przez wykorzystanie wewnętrznego mentora. Ciekawa
wypowiedź nawiązująca do potencjału mentoringowego firm padła
podczas wywiadu z przedstawicielem sektora finansowego: „Małym
i średnim myślę, że będzie najtrudniej. A to jest z kolei taki rynek,
gdzie jest bardzo dużo potencjału”.
W wywiadach
respondenci wskazywali, że mentoring powinien być

promowany. Przede wszystkim przez budowę świadomości,
wiedzy, edukację. Docierać trzeba z informacja to potencjalnie
zainteresowanych. Ważnymi są też inicjatywy newtworkingowe
– sieci, stowarzyszenia, organizacje, które będą budowały
wiedzę o mentoringu, łączyły zainteresowanych pokazywały
dobre praktyki, ciekawe rozwiązania. Propagowanie rozwiązań
to także dotarcie do osób decyzyjnych w firmach,
organizacjach i przekonywanie ich o skuteczności mentoringu.

RAPORT Z BADAŃ - WYWIADY Z MENTORAMI
Pojęcie mentoringu w większości przypadków w sposób świadomy,
formalny używane jest przez respondentów od kilku (5-7) lat.
Mentorzy przyznają jednocześnie, że swoje role pełnili wcześniej,
jednak najczęściej były to funkcje niesformalizowane i nienazwane.
Wcześniejszy kontakt z ideą mentoringu deklarowali ci z badanych,
których doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w dużych,
międzynarodowych organizacjach. To dzięki korporacyjnemu know
how spotykali się po raz pierwszy z definicją mentoringu i wyraźną
specyfikacją ról mentora, coacha czy konsultanta. Respondenci w
pierwszym etapie wywiadu odpowiadali na pytania, w jaki sposób
sami stali się mentorami.
Pełnienie roli mentora to najczęściej wynik naturalnej potrzeby i
zdolności dzielenia się wiedzą. Częstym schematem jest wejście w
działalność mentoringową powodowane intuicyjną, wewnętrzną
potrzebą, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji kierowniczej.
Respondenci przyznawali, że zostali menatorami w sposób
nieświadomy. Stali się nimi, bo byli formalnymi liderami zespołów,
przy
jednoczesnym
ponadprzeciętnym
zaangażowaniu
w
doradzanie i patronowanie podwładnym.
W rozumieniu
respondentów mentoring to „naturalny instynkt dzielenia się
wiedzą”, „naturalny sposób relacji”, „naturalna droga”. Oprócz cech
osobowościowych, niebagatelną rolę odgrywa też fakt wysokich
kompetencji zawodowych. Od kilku lat respondenci są zapraszani
do udziału w programach mentoringowych lub też zgłaszają się do
nich sami.

Mentoring to naturalny
instynkt dzielenia się
wiedzą, naturalna droga.

DOŚWIADCZENIA Z MENTORINGIEM
Mentorzy biorący udział w badaniu posiadają przynajmniej
kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu swojej roli. Opisując pracę z
podopiecznymi często stosowali rozróżnienie na formalny i
nieformalny (niezwiązany z żadnym programem) mentoring.

Rolą mentora jest wspieranie
mentee w rozwoju. Słuchanie
i uważnośd. Dawanie wędki,
a nie ryby.

Formalne relacje mentor – mentee trwały od kilku (2-3) spotkań w
czasie kilku (2-3 miesięcy) do trudnej do zliczenia liczby kontaktów
w ciągu 3 lat. Takie zróżnicowanie form relacji często uzależnione
jest od rodzaju programu lub zdeterminowane specyfiką branży.
Pełnienie roli mentora rozumiane jest przez respondentów jako
forma prowadzenia mentee w rozwoju. Polega na wspieraniu,
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na spotkaniach,
rozmowach, szukaniu nowych rozwiązań, a jednocześnie ocenie
efektów działań. Obowiązki związane z pełnieniem funkcji mentora
to przygotowanie planu i organizacja spotkań, prowadzenie spotkań
i monitoring działań. To słuchanie, uważność, dzielenie się
pomysłami, nienachalne udzielanie rad, oferowanie wiedzy w formie
literatury, wskazówek, inspiracji, pokazywanie kierunku. „To jest
takie dawanie wędki, a nie ryby.” Główny obowiązek mentora to
poświęcanie własnego czasu innym.
Młodsi stażem mentorzy, zanim przystąpili do działania, skorzystali
z profesjonalnego przygotowania do pełnienia takiej funkcji.
Pionierzy mentoringu przyznają, że często uczyli i uczą się na
własnych błędach. Pierwsze programy nie były dopracowane,
często oparte jedynie na intuicji przygotowujących, na naiwnych
założeniach. Wskazywano na błędy związane z typowaniem
kandydatów na mentorów tylko przez kryterium doświadczenia
zawodowego. Nie każdy senior menedżer poradził sobie z takim
zadaniem. Mentorów trzeba do ich roli przygotować, co nie zawsze
okazuje się łatwe, bo: „im ktoś bardziej senior, tym większe ma
wyobrażenie o sobie. To są takie primabaleriny, które bardzo trudno
jest ukształtować, o ile nie ma przy tym presji pieniądza.”

Prestiż, satysfakcja i kontakty - to najczęściej wymieniane profity,
wynikające z działalności mentorskiej. Ważne jest także poczucie
zaangażowania i to, że programy często są prestiżowe, bardzo
widoczne w firmie/organizacji. Jeśli zwierzchnicy sami mocno
angażują się w mentoring nadają wówczas odpowiednio wysoką
rangę całemu przedsięwzięciu. Respondenci wskazują także na
korzyść w postaci nawiązywania nowych relacji i wynikającą z nich
otwartość na nowe możliwości, spojrzenie z różnych perspektyw,
poszerzenie
swojego
punktu
widzenia.
Wartością
jest
uczestniczenie w rozwoju innych osób i obserwowanie jak się
rozwijają. Ważna jest też radość z pracy: „To jest najważniejsza i
najlepsza praca w życiu, kiedy możesz widzieć jak się inni ludzie
rozwijają, jak się zapala iskra, jak ta iskra rozpala ich serca, a
później działanie, myśli, czyny i osiągają to, co chcą. Nie widzę
lepszej pracy.” Mentoring dla mentora to także budowanie własnej

Satysfakcja, docenienie,
budowanie własnej marki i
prestiżu to główne profity,
„zyski” mentora.

marki, co również zostało uznane za atut i rodzaj profitu
wynikającego z tego rodzaju działalności.
Błędem jest brak szkoleń dla mentorów. Z wczesnego etapu
mentoringu w Polsce (lata 90-te) płynie taki właśnie wniosek.
Respondenci, którzy przechodzili odpowiednie szkolenia zgodnie
doceniali ich znaczenie. Profesjonalne przygotowanie merytoryczne
związane przede wszystkim z metodologią pracy mentora, to obok
odpowiednich cech osobowościowych oraz własnej motywacji,
jedno z najważniejszych determinantów sukcesu pracy mentora.
Jako ważną uznano wiedzę związaną z zarządzaniem procesem,
dokumentowaniem, prezentacją i ewaluacją. Ciągle deficytową jest
wiedza na temat zarządzania zasobami networkowymi, jak i jakich
sytuacjach je udostępniać, jakich błędów w pracy mentora należy
się wystrzegać, jak prowadzić cały proces rozwojowy. Respondenci
generalnie mieli trudności z definiowaniem własnych niedoborów
wiedzy na temat mentoringu. Cały czas są w procesie kształcenia i
zdobywania nowych umiejętności i wiadomości.
Mentoring to w przekonaniu badanych bezsprzecznie ważne i
przydatne narzędzie doskonalenia zawodowego. To jedno z
najskuteczniejszych narzędzi tworzenia kadr, specjalistów
mogących przyjąć na siebie obowiązki związane z liderowaniem.
Taka wizja przyświeca prowadzącym mentoring menedżerom
dużych organizacji. Sukces programu nie przekłada się
bezpośrednio na rozwój kariery zawodowej mentora, ale bez
wątpienia mocno ją stymuluje i wspiera. Respondenci przyznawali,
że przystępując do programu mentoringowego często przyświecała
im ciekawość oraz szukanie kolejnego obszaru dla własne rozwoju.
„Mam w sobie przekonanie, że uczenie innych jest najwyższym
poziomem mistrzostwa osobistego: Są kolejne szczeble uczenia
czegoś, a w momencie, w którym uczymy innych, uczymy się
najbardziej. To jest najwyższy poziom mistrzostwa.”
Dobrze przygotowany i zorganizowany mentoring może odegrać
bardzo ważną rolę w organizacji. Ułatwia ludziom poruszanie się po
szczeblach kariery, przygotowywanie się do objęcia nowych
wyzwań. Zwłaszcza, jeżeli ktoś obejmuje stanowisko menadżerskie
po raz pierwszy. „Jeżeli ktoś nie miał szczególnych aktywności w
sportach zespołowych, czy w harcerstwie, czy czymś takim, to
zwykle do zarządzania nie jest przygotowany”. Często mylone są
kompetencje eksperckie, czysto zawodowe, z kompetencjami
zarządczymi. Zarówno, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi, jak i
organizacją. Mentoring w przekonaniu respondentów daje szanse
na doskonalenie w tym obszarze. To jedna z najbardziej
efektywnych form rozwojowych. Umożliwia przekazywanie bardzo
praktycznych informacji osobie, która chce się uczyć,
zdeterminowanej, z silną motywacją do rozwoju. To skuteczny

Mentoring skutecznie buduje
nowe kadry i nowych liderów

„Mam przekonanie, że uczenie
innych jest najwyższym poziomem
mistrzostwa osobistego”.

sposób na przekazanie wiedzy, umiejętności, których nie można
zdobyć czytając książki.
Sam mentoring nie może jednak zastąpić szkoleń ani coachingu.
Jest ich dopełnieniem. Szkolenia są najbliżej typowego nauczania,
przekazywania wiedzy. Coaching to kształtowanie postaw,
wspomaganie dochodzenia do pewnych wniosków przez
coachowanego. Mentoring plasowany jest przez respondentów
pomiędzy szkoleniem a coachingiem. W małym stopniu
przekazywanie wiedzy w sensie eksperckim, natomiast bardziej
wiedzy o otoczeniu szeroko pojętym. To praca nie tylko nad
wzrostem kompetencji, to transfer wiedzy, ale też kształtowanie
postaw i wartości ludzi.
Dobór par mentor uczeń najczęściej jest inicjatywą mentee. W
realizowanych projektach mentorskich podstawą wystarczającą do
wyboru mentora jest jego życiorys. Kryteria to wiedza ekspercka i
poziom doświadczenia zawodowego. Zdaniem respondentów to
uczeń powinien wybierać mistrza, ale sformalizowanie i oznaczenie
kryteriów doboru może rodzić opory ze strony kandydatów na
mentorów. W firmach, w których budowane są ścieżki rozwoju
pracownika, mentoring jest jednym z proponowanych działań
rozwojowych.
Współpraca z uczniem polega na regularnych spotkaniach,
poświęconych tylko mentee. Podczas spotkań prowadzone są
rozmowy, dotyczące nie tylko pracy i rozwoju zawodowego. W tym
kontekście pojawia się pojęcie „holistyczna opieka”. Mentor w relacji
nie powinien być inwazyjny. Współpraca powinna zostać
poprzedzona wywiadem określającym potrzeby, zainteresowania i
oczekiwania podopiecznego. Na początku powinny padać pytania:
po co mentee angażuje się w proces, co planuje robić w przyszłości,
jak chce wykorzystać zdobyte doświadczenia.
Najbardziej preferowaną forma kontaktu są spotkania face to face
(czasem za pośrednictwem komunikatora internetowego). Ważny
jest także kontakt telefoniczny. Istotna jest przy tym regularność i
plan pracy. Spotkania prowadzone są najczęściej w godzinach
pracy, choć nie jest to obowiązująca reguła i bywa, że pary mentor –
mentee spotykają się w czasie wolnym.
O sukcesach relacji między mentorem a uczniem decyduje między
innymi zdolność mentora, do tego, żeby zrozumieć problemy kogoś,
kto jest kilka szczebli niżej i o wiele lat młodszy. Istotne, by ta
relacja miała charakter partnerski. Ważna jest też odpowiedzialność
ze strony mentora za prowadzoną relację. To nie jest metoda na
„zaspokajanie
własnej
próżności
mentora”.
To
jest
odpowiedzialność za formę i jakość przekazywanej wiedzy. Mentor

Trzecia częśd badao –
Współpraca mentora z
uczniami

musi chcieć to robić. To jest osobisty wybór mentora, że daje, że
dzieli się wiedzą. Kryterium sukcesu jest też dojrzałość
podopiecznego, to ile będzie w stanie brać z tej relacji. Często pada
też stwierdzenie, że musi zadziałać "chemia”.
Porażka relacji mentoringowej
bywa efektem niewłaściwego
rozumienia ról. Mentor nie może być osobą, która wie lepiej,
nieznoszącą sprzeciwu. Porażką jest też brak zaufania i
niespójność działań z deklaracjami (koloryzowanie, okłamywanie,
wykorzystywanie informacji do innych celów, manipulowanie).
Niebezpieczny jest także brak wiary, brak zainteresowania,
zaangażowania, instrumentalne traktowanie tej funkcji.
Mentorzy dostrzegają konieczność wprowadzenia struktury relacji,
uświadamiającej obu stronom, na czym ma polegać cały proces,
jakie cele i formy działania są pożądane i etyczne. Początki pracy
respondentów oparte były na ich intuicji, własnym wyobrażeniu
procesu. Nie opierały się na określonych standardach.
Mentorzy z satysfakcją odnotowują sukcesy swoich podopiecznych.
Po zakończeniu programu relacje często są kontynuowane, ale ich
formuła przekształca się w układ bardziej partnerski. Do rzadkości
należą przypadki braku efektów w postaci rozwoju kariery
zawodowej mentee. W takich sytuacjach to w opinii mentorów
raczej efekt niedojrzałości podopiecznego, braku otwartości i
gotowości z jego strony. Mentoring ma za zadanie pomóc, ułatwić,
dać poczucie zabezpieczenia podopiecznym. Nie ma być protezą
zastępującą własną pracę i działalność mentee.
Oczekiwanie mentee związane z programem to przede wszystkim
rozwój osobisty, rodzaj drogowskazu i pomocy w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji zawodowych. Program ma za zadanie pomóc w
osiągnięciu dojrzałości zarówno zawodowej jak i osobistej.
W trudnych mementach współpracy z podopiecznymi mentorzy na
własną rękę szukali pomocy. Zwracano się z prośbą o pomoc do
zaufanych osób z rodziny, czasem do innych mentorów, kolegów z
pracy. Takie wsparcie najczęściej potrzebne jest w sytuacji
zaburzenia relacji partnerskiej. Zdarzają się też momenty, gdy
trzeba znaleźć formułę do przekazania podopiecznemu jakiejś
trudnej prawdy. Wówczas mentorzy potrzebowaliby wsparcia,
konsultacji. Chcieliby mieć swojego mentora. Pojawiała się potrzeba
powołania ośrodka wymiany doświadczeń, prezentacji case’ów,
funkcji senior mentora, shadowing oraz organizowanie szkoleń dla
przyszłych mentorów z rodzajem certyfikacji.

Niewłaściwe rozumienie ról, brak
zaangażowania, motywacji,
zaufania lub brak umiejętności –
najczęstsze powody porażki
relacji mentor-uczeo

MENTORING W MOJEJ FIRMIE
W tej części wywiadu respondenci pytani byli m.in. o to, dlaczego
ich firmy zdecydowały się na realizację programu mentoringowego,
jakich korzyści spodziewały się firmy wdrażając taki program, czy
osiągnęły spodziewane cele i korzyści. Na pytanie dotyczące
firmowych motywów decyzji o wdrażaniu programu mentoringowego
padały różnorakie odpowiedzi, jednak wszystkie oscylowały wokół:
- wykorzystania wiedzy zgromadzonej w organizacji;
- wzajemnego rozwoju, wsparcia młodych;
- zarządzania firmowymi talentami.
Zdaniem badanych programy mentoringowe realizowane w firmach,
zwłaszcza dużych, coraz bardziej się profesjonalizują i są coraz
lepsze. Jednak niemal wszyscy badani mentorzy potrafili podać po
kilka słabych punktów realizowanych programów. Podstawowym
problemem jest brak wiedzy na temat projektowania, realizowania i
ewaluacji programów mentoringowych. Organizatorzy programów
często działają intuicyjnie popełniając podstawowe błędy przy
komunikowaniu programu, przy matchingu, narzucając udział w
programie. Brakuje szkoleń dla mentorów, brakuje ewaluacji i
podsumowania
programów.
Tak
realizację
programu
mentoringowego w swojej firmie opisywała jedna z respondentek:
To był korporacyjny standard, który (…) nie był dobrze wdrażany, bo
bardziej oparło się to o takie… odgórne zbieranie bazy mentorów,
bazy podopiecznych. Pewnie sztuczne przygotowanie ludzi i
grafików, a zabrakło w tym takiego naturalnego doboru,
dobrowolności, która jest podstawą. I nawet przy otwartości dwóch
stron wkraczamy w ograniczenia w postaci: niedoczasu
korporacyjnego, w postaci tego, że coś jest narzucone, czyli nie jest
z natury rzeczy dobrowolne. No i dla mnie idea mentora się wtedy
rozjeżdża.
Badani często wskazywali na motywację jako czynnik
odpowiadający za sukces lub porażkę programu mentoringowego.
Według badanych słabo zmotywowani uczestnicy relacji mentoruczeń są w stanie „położyć” najlepszy program i uzyskać korzyści z
najsłabszego. Największą zaletą programów mentoringowych
jest to, że w ogóle się pojawiają. Zdaniem respondentów jest
coraz liczniejsza grupa starszych stażem i doświadczeniem
pracowników, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą.
Uczestnikom programów, mentorom dają prestiż, a
podopiecznym swego rodzaju parasol ochronny i możliwość
realizowania
ambitniejszych
niż
wskazywałoby
ich
doświadczenie zadań.

Brak wiedzy i intuicyjnie
wprowadzane programy kłopoty raczkującego
mentoringu w firmach

Mimo wielu błędów popełnianych cały czas przy projektowaniu i
realizacji programów mentoringowych wszyscy badani doradzaliby
szefom wdrożenie lub kontynuowanie mentoringu. Co więcej
respondenci rekomendowaliby relację mentor-uczeń wszystkim
firmom i małym i dużym. W małych przedsiębiorstwach
rekomendowano zewnętrznych mentorów, w dużych firmach
uznano mentoring wręcz za obowiązkowy: „W dużych firmach to, to
jest obowiązkowe. A w małych firmach to jak tak w
przedsiębiorczości też jest bardzo cenne, tylko musi być jakiś
zewnętrzny mentor, to nie jest łatwe, ale fajne jest, bardzo”.
Respondenci widzieli w programach mentoringowych szansę na
wykorzystanie doświadczenia i potencjału starszych pracowników,
na ich docenienie, wzbudzenie nowej motywacji do pracy. Programy
mentoringowe budują też, zdaniem badanych, kulturę organizacyjną
i kulturę pracy.
Respondenci mają świadomość funkcjonowania różnych
programów mentoringowych w Polsce, jednak jeśli nie mieli
bezpośrednich doświadczeń z konkretnym projektem, to nie znają
zawartości ani szczegółów tego rodzaju działań.
Blaski związane z pełnieniem roli mentora to przede wszystkim
możliwość dzielenia się wiedzą, bo w przekonaniu badanych
„większość ludzi lubi dzielić się swoim doświadczeniem, jeżeli je
ma”. Funkcja mentora przypisywana jest bardzo często osobom w
wieku 40+. To moment konsumpcji owoców dotychczasowej
działalności, a taką konsumpcją jest przynależność do kręgów
eksperckich. Miano mentora to rodzaj wyróżnienia, nobilitacji,
docenienia zawodowego. Pomaga budować pozycję w firmie,
wzbogaca doświadczenia, umacnia relacje z ludźmi, uruchamia
nowe, wartościowe znajomości. Mocnym atutem jest sam fakt
obcowania z osobami, które chcą się rozwijać, ambitnymi, a przez
to atrakcyjnymi zawodowo.
Cieniem mentoringu jest konieczność poświęcania własnego czasu,
jest to po prostu dodatkowa praca. To jest też dodatkowa,
wymagająca rola. Pojawiła się też obawa przed konkurencją ze
strony mentees: „Ja się podzielę wiedzą, a ten mnie wygryzie, jest
młodszy, lepszy, może nie ma tyle dzieci, może chce mniej
zarabiać. Taka zawiść…”
Respondenci zachęcając innych do pełnienia roli mentora użyliby
argumentów, że to jest przyczynianie się do rozwoju ludzi, w których
warto inwestować oraz rozwój samego siebie. To nie jest zwykłe
przekazywanie wiedzy. To jest jednoczesny rozwój własny, a
„dzieląc się wiedzą mnożysz ją”. Podnoszono także fakt, że

Blaski i cienie mentoringu

mentoring jest nowym obiecującym trendem w rozwoju i warto z tej
możliwości korzystać.
Jednocześnie wszyscy respondenci podkreślali, że bez gotowości
poświecenia własnego czasu, energii, pracy podejmowanie się
funkcji mentora nie ma sensu. Mentor musi też być gotowy na utratę
anonimowości.
Wśród wskazówek pojawiły się te dotyczące sposobu budowania
relacji: „żeby schowała swoje ego do kieszeni. Żeby nie promowała
siebie w tej relacji. Żeby skoncentrowała się na mentee, a nie na
swoich doświadczeniach.” „ Ja bym radził, żeby przede wszystkim
słuchać i nie dać się ponieść takiemu złudnemu wrażeniu, że się
zjadło wszystkie rozumy, w związku z czym będzie się teraz
wykładało prawdy ostateczne.”
Za ważne uznano także, by pracę w mentoringu rozpocząć od
samego siebie. Należy poznać siebie, zinwentaryzować mocne i
słabe strony, poznać techniki komunikacyjne i po takim
przygotowaniu świadomie rozpoczynać relacje. Ważna jest także
pokora, uważność i umiejętność słuchania.

RAPORT Z BADAŃ - WYWIADY Z UCZNIAMI
Wywiady pogłębione przeprowadzono z pięcioma osobami
uczestniczącymi w programach mentoringowych w roli ucznia,
mentee. Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele
firmowych programów mentoringowych, uczestnicy programów
start-upowych oraz programów mentoringowych realizowanych
przez organizacje pozarządowe.
W pierwszej części badania respondenci pytani byli o swoje
doświadczenia z mentoringiem, o to w jaki sposób trafili do
programów mentoringowych, jakie były ich oczekiwania z tym
związane, jaki wpływ miał udział w programie mentoringowym na
ich rozwój i karierę zawodową.
Niemal wszyscy respondenci z grupy „uczniów” uznali, że udział w
programie mentoringowym miał lub ma zasadniczy, a często
przełomowy wpływ na ich rozwój i karierę zawodową.
Wspólną cechą wszystkich uczestniczących w badaniu mentees
była orientacja na rozwój i osiąganie celów. Dlatego też możliwość
udziału w programie mentoringowym lub w relacji mentor-uczeń
traktowali jako okazję i sposobność do rozwoju i doskonalenia
zawodowego. Każdy z respondentów musiał wykazać
aktywność i inicjatywę, aby dostać się do programu lub zdobyć
mentora. Badani zgłaszali się do konkursów, trafiali do grupy
„talentów” w firmach lub indywidualnie poszukiwali mentorów

Mentoring miał zasadniczy, a
nawet przełomowy wpływ na
rozwój i karierę zawodową
badanych mentees.

pomocnych na ścieżce zawodowego rozwoju. Pokazuje to, jak
potrzebną i poszukiwaną na pewnym etapie rozwoju zawodowego
jest relacja mentor-mentee i jak niewielka jest oferta programów
mentoringowych na polskim rynku.
Badani deklarowali, że przystępując do programów mentoringowych
oczekiwali od mentorów przede wszystkim wsparcia, dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem. Część respondentów potrzebowała
konsultacji i weryfikacji swoich pomysłów i projektów. Znalazły się
też osoby, którym potrzebna była konfrontacja swoich możliwości i
kompetencji. Żaden z respondentów nie przyznał, że liczył na np.
łatwiejszy awans, współpracę zawodową czy zdobycie kontaktów,
chociaż w opinii badanych takie motywy mogą towarzyszyć
zgłaszaniu akcesu do programów mentoringowych.

Od mentora oczekuję: wsparcia,
dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem, weryfikacji
pomysłów i kompetencji.

Większość uczestniczących w badaniu mentees wzięła udział w
jednym programie mentoringowym lub w jednej relacji mentoruczeń. Respondenci, którzy deklarowali udział w więcej niż jednej
relacji mentoringowej uczestniczyli w krótkotrwałych programach
organizowanych przez organizacje pozarządowe. Były to
kilkudniowe lub kilkutygodniowe związki mentor-mentee. Zdaniem
badanych – zbyt krótkie. - Zabrakło mi roku Job Shadowing? Roku
zajęć praktycznych? Co to są dwa tygodnie, kiedy ja miałam
poczucie, że straciłam 12 lat? [2]
Znacznie bardziej satysfakcjonującą dla mentees była długotrwała
relacja mentor -uczeń. Taką relacją mogli się pochwalić biorący
udział w badaniu mentees pracownicy dużych firm. Duże firmy
najczęściej realizują programy mentoringowe dla tzw. grup talentów.
Ci badani pozostawali w długiej, co najmniej kilkumiesięcznej relacji
z mentorem. W mentoringowych programach realizowanych w
dużych firmach mentees rekrutowani są spośród najbardziej
obiecujących młodych menagerów. Ich mentorami zazwyczaj
zostają osoby z zarządu firmy, z szerokiego kierownictwa
organizacji, zazwyczaj o kilka oczek w hierarchii firmowej wyżej od
uczniów. Na spotkaniach mentor-uczeń omawiane są bieżące
sprawy mentee, decyzje i plany oraz oczekiwania związane z
rozwojem kariery. - To jest codzienna praca na ceyse’ach, które się
pojawiają. Takie zwyczajne biznesowe z życia wzięte sytuacje, w
których czasem chciałbym się skonsultować.
Respondenci w zdecydowanej większości nie potrafili przywołać
obowiązków, jakie na nich nakładał program mentoringowy. Tylko
jeden badany podpisał ze swoim mentorem kontrakt, w którym
zapisane zostały zasady relacji oraz wzajemne zobowiązania.
Potwierdza to opinię o raczkującym w Polsce mentoringu, w którym

Firmowe talenty – najlepiej
zorganizowane programy
mentoringowe w polskich
firmach.

dominują mało sformalizowane relacje mentor -uczeń. Brak
spisanych, czy choćby ustalonych wzajemnych zobowiązań może
skutkować niesatysfakcjonującą relacją, w której rozmijają się
oczekiwania i ciężej osiągać cele.
Mimo niedociągnięć i często chałupniczych, sposobów realizacji
programów mentoringowych respondenci z grupy mentees są
entuzjastami mentoringu. Opisując profity i korzyści, jakie uzyskali w
relacji montor-mentee mówili o „przełomie”, „przemianie”, „100procentowej satysfakcji”, o spełnieniu z nawiązką oczekiwań, o
większej pewności siebie, wzmocnieniu wiary we własne
możliwości. Wśród profitów wymieniali też „naukę na cudzych
błędach”- unikaniu biznesowych wpadek dzięki pracy z mentorem.
Na pytanie, czego zabrakło, jakie oczekiwania mentees nie zostały
spełnione odpowiadały głównie osoby uczestniczące w
fundacyjnych programach mentoringowych. Tym mentees
brakowało dłuższej relacji z mentorem. Badani wywodzący się z
programów realizowanych wewnątrz firm na bieżąco, w trakcie
relacji
mentor-uczeń
korygują
współpracę,
uwzględniając
pojawiające się oczekiwania i nowe cele.
Żadna spośród badanych osób nie otrzymała finansowej gratyfikacji
związanej z udziałem w programie mentoringowym. Żaden z
respondentów nie płacił również za udział w programie.
„Mentoring szlifuje” – ten cytat z mentee najlepiej pokazuje
miejsce mentoringu w zestawieniu z innymi formami kształcenia.
Mentoring, zdaniem większości badanych mentees jest wyjątkową i
ekskluzywną formą kształcenia, adresowaną do najlepiej
wykształconych i najbardziej świadomych ludzi. Jest też najbardziej
przyjazną i praktyczną formą pozyskiwania wiedzy. W odróżnieniu
od innych metod, w relacji mentoringowej kształtuje się również
postawę i wartości ucznia, co w opinii badanych trwale zmieniało
mentees.
Mentoring wyróżnia się, na tle innych metod,
wzajemnością i partnerstwem w relacji nauczyciel-uczeń.
Respondenci traktowali mentoring trochę jak najwyższy poziom
„wtajemniczenia”. Dla części, biorących udział w badaniu, relacja
mentoringowa była ukoronowaniem wcześniej zrealizowanych form
doskonalenia zawodowego. Jak powiedział jeden z badanych: - to
jest troszeczkę inny poziom już edukacji i rozwoju. Zupełnie inny
rodzaj kroku do przodu.
Mentoring w praktyce-współpraca mentora z uczniem
Kolejny blok pytań dotyczył współpracy uczniów z mentorami. Pary
mentor uczeń najczęściej tworzone były w oparciu o ankiety potrzeb
metees i udostępnioną listę mentorów, z których uczniowie mogli
wybierać. Decyzję powołującą parę mentor-uczeń, z reguły

Przemiana, większa wiara w
siebie i swoje możliwości, dostęp
do ekskluzywnej wiedzy – to
główne profity mentees.

podejmowali organizatorzy programu, nierzadko inną od oczekiwań
mentees. Respondenci uważali jednak, że w programach
mentoringowych warto poddać osądowi innych, z wiarą, że ktoś z
zewnątrz trafniej dobierze parę niż sami uczestnicy relacji. Żaden z
badanych nie narzekał na swój matching. Respondenci podkreślali,
że mieli prawo do ostatecznej decyzji – „Pewnie gdybym się zaparł
nogami i rękami by mi zmieniono mentora – ale nie widziałem
żadnych podstaw do tego”.
Dominującym sposobem kontaktu mentora z mentee były spotkania
„face to face” odbywające się w czasie pracy w odstępach jedno,
dwutygodniowych. Rzadszą forma kontaktu był telefon, e-mail czy
rozmowa za pośrednictwem skypa. W programach mentoringowych,
w których brali udział respondenci, pojawiał się również shadowing,
czyli towarzyszenie mentorowi w jego pracy przez dzień lub kilka
dni.
Tak
intensywne
formy
częściej
występowały
w
krótkoterminowych relacjach lub na początku współpracy mentoruczeń i były dla mentee bardzo inspirujące.

Dobór par można zostawid
specjalistom. Najlepszą formą
kontaktu z mentorem są
spotkania face to face.

Spotkania mentor-uczeń najczęściej sprowadzały się do zadawania
pytań i udzielania odpowiedzi. Zwykle na początku relacji mentorzy
przedstawiając się opowiadali szerzej o sobie i swoich
doświadczeniach. W późniejszej fazie relacji odpowiadali na zadane
pytania. W większości przypadków mentor pracuje tylko w czasie
spotkania, a wyłącznie od determinacji mentee zależy jakość relacji.
W tym miejscu wraca problem „odpuszczenia” formalizacji relacji,
zbudowania założeń współpracy, celów i wzajemnych zobowiązań.
Tylko jeden z respondentów współpracował ze swoim mentorem
zgodnie z przyjętymi na początku relacji zobowiązaniami. Zgodnie z
nimi mantor i mentee każdorazowo ustalają zadania na następne
spotkanie dla obu stron. Zapewnia to ciągłość i rozwój relacji, a
także wymaga większej pracy ze strony mentora.
Na sukces relacji mentor-uczeń ma wpływ szereg czynników,
które poniżej zostały uporządkowane według częstości
wskazań:
- dobry „matching” – dobór par mentor-uczeń;
- otwartość mentora i mentee;
- chęć i umiejętność dzielenia się wiedzą;
- doświadczenie i autorytet mentora;
- szacunek mentee do postawy, osiągnięć i wiedzy mentora;
- przygotowanie do spotkań;
- czas.
Mentees oceniający swoją zakończoną współpracę z mentorem
żałowali, że nie byli dostatecznie dobrze przygotowani do swojej roli

Mentees powinni byd świadomi,
przygotowani, pro aktywni i
zaangażowani w relację z
mentorem.

i nie wykorzystali bardziej możliwości, jakie dawała im relacja
mentor-uczeń. Badani uczestniczący w krótkich programach
mentoringowych narzekali na swoją i mentorów nieświadomość,
brak czasu na dłuższą i bardziej efektywną relację, brak pracy na
konkretnych zadaniach i brak konkretnego feedbacku. Dobry mentor
to osoba otwarta, chętna do dzielenia się wiedzą, z bagażem
doświadczeń i wiedzy, która budzi zaufanie, ale i respekt. Brak
czasu, uważności i odpowiedzialności za rozwój mentee to
najgorsze cechy, dyskwalifikujące mentorów.
Kolejny blok pytań dotyczył mentoringu w firmie i w Polsce.
Respondenci wykazywali niezbyt imponującą wiedzę w tym
zakresie. Tylko dwie spośród badanych osób potrafiły wymienić inne
niż własne programy mentoringowe. W pierwszym przypadku był to
program mentoringowy firmy Orange, w drugim Orange, Novartis i
Medicover.
Tak samo niska jest świadomość celów, planowanych korzyści i
wyników realizacji programów mentoringowych, w których
uczestniczyli sami badani. Jedynie pojedynczy respondenci potrafili
podać cele pracodawcy czy organizatora związane z realizacją
programu mentoringowego. - Nie wiem – to typowa pierwsza
odpowiedź. W następnej kolejności pojawiał się „rozwój” i większa
identyfikacja z firmą. Taki wynik prowokuje pytanie o to, czy autorzy
programów umiejętnie i należycie komunikują cele i efekty
programów mentoringowych. Do badanych bowiem nie dotarły
informacje o celach programu w szerszym niż indywidualnym
wymiarze.
Wszyscy badani rekomendowaliby wdrażanie programów
mentoringowych w firmach. Sami definiowali cele, jakie może dzięki
temu osiągnąć firma. Wskazywali na niskie koszty tej formy
kształcenia, możliwości wymiany informacji na różnych szczeblach
firmowej hierarchii, na rozwój pracowników, budowaniu
przekonania, że firmie zależy na pracownikach.
Podsumowując, dla badanych mentoring jest wyjątkową, a
nawet „fantastyczną” formą doskonalenia i rozwoju.
Niewątpliwą
zaletą
relacji
mentoringowej
jest
jej
ekskluzywność, możliwość kontaktu i czerpanie wiedzy od
ludzi, którzy normalnie nie byliby dla mentees dostępni.
Spotkania z mentorem dają uczniom nową, szerszą
perspektywę, stają się „kluczem do nowych rozwiązań”.
Bezcenna dla mentees jest możliwość korzystania z
doświadczeń i wiedzy mentora.
Relacja mentoringowa jest jednak wymagająca. Jeśli jest
traktowana poważnie wymaga od mentee dyscypliny i czasu, który

Mentoring w firmie i w Polsce.
Słaba komunikacja firmowych
celów wdrażania programów
mentoringowych.

również poza spotkaniami z mentorem trzeba jej poświęcić (na
czytanie, przygotowanie do spotkań). Aby czerpać z programu
mentoringowego i z mentora, mentees powinni być świadomi,
przygotowani, pro aktywni i zaangażowani.
„Trzeba się przygotować, trzeba być pro aktywnym, trzeba być
ambitnym, zdeterminowanym. Nie można odpowiedzialności
zostawić tylko mentorowi. Trzeba wziąć odpowiedzialność za
siebie. Trzeba być elastycznym, Trzeba poznać mentora i
wiedzieć, że ktoś nie może dać czegoś, czego nie ma, nauczyć
czegoś czego sam nie potrafi. Realistyczne oczekiwania,
ewentualnie prośba, delikatna o skierowanie do innych osób,
które mentor zna i one mogą pomóc”.

Ewaluacja tematyczna:
„Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw”
Komponent I - Raport cząstkowy z warsztatów kreatywnych
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Streszczenie
W ramach badania Mentoring – popularność i skala wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach zostały przeprowadzone warsztaty
kreatywne, które miały na celu odpowiedzieć na kluczowe, postawione pytania badawcze. W sumie odbyło się sześć warsztatów
jednodniowych dla czterech, różnych grup uczestników: mentorów, mentees, koordynatorów programów mentoringowych oraz
przedstawicieli organizacji zajmujących się mentoringiem i wdrażających mentoring w polskich przedsiębiorstwach.
Najwięcej materiałów zostało wypracowanych w takich obszarach tematycznych jak: proces doboru par, czynniki sukcesu w
programach mentoringu oraz proces tworzenia programu mentoringu Najmniej materiału zostało zebrane w odpowiedzi na pytanie o
wpływie mentringu na karierę zawodową uczestników. Jednym z kluczowych wniosków każdej z grup w przypadku większości pytań
badawczych było stwierdzenie, że bardzo ważne jest precyzyjne zdefiniowanie czym jest mentoring w konkretnym środowisku, gdyż
mnogość definicji i rozumień mentoringu wśród różnych grup społecznych i biznesowych jest źródłem wielu nieporozumień. Brak
precyzyjnego zdefiniowania mentoringu został określony jako pierwszy i kluczowy błąd przy wdrażaniu go w organizacji.
Mentoring jako metoda rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji oferuje wiele korzyści zarówno dla organizacji jak i uczestników
programu. Największe wartości dla uczestników programu to zindywidualizowany proces rozwoju, rozwój nowych, specjalistycznych
kompetencji i prestiż z udziału w programie. Dla organizacji jedne z kluczowych korzyści to przekazywanie i rozwijanie
specjalistycznego know-how w organizacji oraz znaczny wzrost efektywności pracowników, ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.
Zidentyfikowane zostały również słabe i mocne strony mentoringu w porównaniu do pozostałych form rozwoju pracowników
(coaching i szkolenia), jednak według uczestników warsztatów przy wyborze metody kluczowy jest cel jaki mamy do osiągnięcia.
Mentoring może być wykorzystany w wielu, różnych sytuacjach jednak jako jedyna metoda jest w stanie realizować cele
nieosiągalne przez pozostałe metody rozwoju: np.: przekazywanie i budowanie wewnętrznego know-how specjalistycznego wśród
pracowników organizacji.
Finalnie poruszony został również temat standardów w tworzeniu programów mentoringowych i standardów edukacji mentorów. Z
przeprowadzonych dyskusji pojawiły się dwie, główne propozycje rozwoju standardów mentoringu w Polsce. Pierwsza, która określa,
że standardy w Polsce powinny być wypracowane od podstaw przez ekspertów, specjalistów i sympatyków mentoringu by
odzwierciedlać realia tej metody rozwoju w Polskim biznesie. Druga opinia, która określa, że standardy powinny być budowane w
oparciu o istniejące już rozwiązania stworzone przez organizacje takie jak: European Mentoring and Coaching Council, International
Mentoring Association, Institute of Leadership and Management oraz International Standards for Mentoring Programmes in
Employment.

Metodologia warsztatów kreatywnych
Metodologia warsztatów kreatywnych została opracowana mając na uwadze trzy, kluczowe wytyczne:
Cel merytoryczny warsztatów;
Zbudowania atmosfery zaufania w odpowiedzi na potrzebę uczestników do pracy w bezpiecznym środowisku, w którym
będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami – sukcesami oraz problemami we własnych doświadczeniach z
mentoringiem.
Uwzględnienie elementów angażujące i uatrakcyjniające pracę uczestnikom w trakcie warsztatu, by kilkugodzinne
dzielenie się doświadczeniami i wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji nie było nużące.
Celem warsztatów kreatywnych było zebranie wiedzy oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie mentoringu w biznesie jako
mentody rozwoju pracowników. Uczestnicy warsztatów, jako eksperci doświadczeni w mentoringu biznesowym, byli źródłem
wszelkich informacji zebranych w trakcie warsztatów. Scenariusze warsztatów zostały opracowane w taki sposób, by od samego
początku tworzyć atmosferę współpracy, otwartości i dzielenia się wiedzą. Zostało to osiągnięte poprzez wprowadzenie ćwiczeń i
gier integracyjnych (w podgrupach jak i na forum całej grupy) oraz ustalenie zasad współpracy dla grupy (kontraktu) w trakcie
warsztatu.
By wspomóc pracę merytoryczną uczestników oraz by ustrukturyzować proces wymiany doświadczeń w warsztatach zostały
wykorzystane przede wszystkim techniki kreacyjne tworzące ramy i szablony tematyczne uzupełniane wiedzą, doświadczeniem i
rekomendacjami uczestników. Przykładem jednego z narzędzi będących takim szablonem jest analiza SWOT – mocnych i słabych
stron wybranego tematu oraz pojawiających się szans i zagrożeń. Jedną z głównych metod wykorzystywanych w pracy w trakcie
warsztatu była grupowa burza mózgów. Jako metoda okazała się bardzo skutecznym narzędziem wspierającym uczestników w
nazywaniu, weryfikowaniu i werbalizowaniu przemyśleń, doświadczeń i pomysłów związanych z poszczególnymi pytaniami
badawczymi. Grupowa burza mózgów stwarzała przestrzeń do wypowiedzi dla wszystkich uczestników – zarówno bardziej jak i
mniej odważnych w wypowiadaniu się publicznie na temat własnych doświadczeń i refleksji.
Dodatkowo w ramach warsztatów zostały wykorzystane różne narzędzia i ćwiczenia aktywizujące, utrzymujące wysoki poziom
zaangażowania uczestników w trakcie całego warsztatu: począwszy od ćwiczeń indywidualnych i grupowych, przez gry szkoleniowe
i odgrywanie ról po dyskusje na forum całej grupy moderowane przez trenera prowadzącego. Ważnym elementem angażującym i
utrzymującym zainteresowanie były elementy fabularne gier, w których uczestnicy przyjmowali role – ekspertów, doradców w
zakresie mentoringu.
W trakcie pracy grupowej podgrupy uczestników były stale wspierane przez moderatora / facylitatora warsztatu, który zadawał
pytania pogłębiające, klaryfikujące i podsumowujące wypowiedzi uczestników. Pozwalało to na autentyczną refleksję nad własnymi
doświadczeniami i ułatwiało wyabstrahowania wniosków i rekomendacji.

Charakterystyka grup warsztatowych.
W warsztatach przeprowadzonych w ramach badania Mentoring – popularność i skala wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach
wzięło udział ponad 50 uczestników doświadczonych w mentoringu biznesowym w jednej z czterech ról: mentora, mentee,
koordynatora programu lub przedstawiciela organizacji wdrażającej mentoring w Polsce. W każdej grupie było od 8 do 11
uczestników co tworzyło idealne warunki do pracy dla formy warsztatów kreatywnych, w których celem było zebranie informacji,
wymiana wiedzy, doświadczeń, refleksja i przygotowanie rekomendacji.
Doświadczenie uczestników z mentoringiem było bardzo zróżnicowane pomiędzy grupami. Grupa mentees to uczestnicy programów
mentoringu formalnego i nieformalnego posiadający doświadczenie w przedziale od kilkunastu miesięcy do ponad 6 lat w roli
mentee. Grupa mentorów to uczestnicy programów mentoringu formalnego i nieformalnego posiadający średnio kilkuletnie
doświadczenie w roli zarówno mentee jak i mentora (w przedziale od kilkunastu miesięcy do 8 lat doświadczenia). Grupa
koordynatorów to osoby posiadające doświadczenie w organizacji i koordynowaniu programu mentoringu w przedsiębiorstwach
główne dla średnich i dużych organizacji. Średnie doświadczenie koordynatorów w prowadzeniu programów mentoringu
biznesowego to około 2 lata (widełki od 12 miesięcy do 7 lat doświadczenia) . Finalnie grupa przedstawicieli organizacji
wdrażających mentoring w przedsiębiorstwach to osoby posiadające bogate doświadczenie w zakresie popularyzowania,
koordynowania i wdrażania programu mentoringu w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Średnie doświadczenie
związane z mentoringiem biznesowym w tej grupie to około 5 lat (widełki od 2 do 7 lat doświadczenia).
Uczestnicy pochodzili z różnych sektorów gospodarki – reprezentowany był zarówno sektor mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, jak i dużych organizacji z kapitałem krajowym oraz międzynarodowych organizacji. W warsztatach wzięli udział
również przedstawiciele trzeciego sektora doradzających i wdrażających programy mentoringu dla biznesu jak również
przedstawiciele administracji Państwowej.

Główne wnioski z warsztatów – grupa mentorów oraz mentees:
1.

W jaki sposób powinny być tworzone pary mentor-uczeń?

Uczestnicy warsztatów w grupie mentorów i mentees zidentyfikowali trzy, główne metody doboru par:
Nieformalna metoda doboru pomiędzy mentorem i podopiecznym bez zaangażowania osób trzecich;
Dobór par przez wewnętrznego specjalistę (np.: kompetentna osoba z działu HR);
Dobór par przez firmę zewnętrzną (specjalistę w zakresie doboru par).
Poniżej opisane zostały najważniejsze mocne i słabe strony wspomnianych metod doboru par zidentyfikowane przez uczestników
warsztatów:
Mocne i słabe strony nieformalnej metody doboru par
Mocne strony
Budowanie bezpośredniej relacji mentor - mentee od
pierwszego kontaktu – procesu doboru;
Brak pośredników w określaniu i przekazywaniu celów oraz
potrzeb uczestników;
Wysoki poziom zaangażowania obu stron – samodzielna i
autonomiczna decyzja o wyborze konkretnej pary;
Zakończenie programu często nie oznacza zakończenia
spotkań – uczestnicy, którzy dobrali się samodzielnie mają
większą motywację do długofalowej współpracy;
Zbudowanie przyjacielskiej relacji pomiędzy mentorem i
mentee;
Duże prawdopodobieństwo dobrego dobrania się par pod
względem osobowości, postaw i wartości - chemii pomiędzy
ludźmi.

Słabe strony
Mentee oraz mentor muszą posiadać wiedzę przynajmniej
na temat organizacji programu, jego celów oraz kryteriów
doboru par, by móc podjąć decyzję o wyborze pary, w której
razem z własnymi celami będą realizować cele programu;
W razie ewentualnych problemów w parze pojawia się
wysokie ryzyko spadku efektywności – z powodów
wizerunkowych pojawia się niechęć do zakończenia
bezproduktywnej relacji;
Niezbędny jest duży poziom samoświadomości i
autorefleksji wśród uczestników samodzielnie dobierających
się w pary;
Istnieje ryzyko, że szybko dobrana para bez rozważenia
alternatywy współpracy z innym mentorem lub mentee może
być przyjemna dla obu stron ale niekonieczne efektywna pod
względem rozwoju kompetencji i założonych celów.

Mocne i słabe strony doboru przez wewnętrznego specjalistę
Mocne strony
Osoba trzecia ma obiektywny pogląd na potrzeby i cele
każdego z uczestników programu – lepiej dopasuje mentora
i mentee na bazie rzeczywistych potrzeb rozwojowych bez
wpływów emocjonalnych czy wizerunkowych;
Gdy para jest rekomendowana przez osobę trzecią tworzy
się przestrzeń zręcznego zrezygnowania ze współpracy gdy
okaże się, że jedna ze stron nie jest zadowolona – mniejsze
ryzyko popełnienia faux pas przy rezygnacji z konkretnej
pary na początku procesu;
Większy poziom dyskrecji, anonimowości i ochrony
wrażliwych danych osobowych uczestników – tylko
specjalista ma dostęp do wszystkich danych;
Płynność przeprowadzenia procesu prowadzonego przez
osobę trzecią (nie jest to obowiązkiem jednej ze stron:
mentora lub mentee);
Jasno określone, precyzyjne kryteria doboru par znane
wszystkim uczestnikom – by eliminować zagrożenie, że ktoś
poczuje się „poszkodowany” przydzieleniem mu konkretnej
osoby do pary.

Słabe strony
Koordynator musi posiadać specjalistyczne kompetencje w
zakresie doboru par;
Potrzeba wykorzystania specjalistycznych narzędzi;
Efektywność tej metody w dużym stopniu zależy od zaufania
wobec osoby trzeciej ze strony uczestników programu. Jako
osoba trzecia specjalista nie ma bezpośredniego wglądu w
potrzeby i oczekiwania uczestników i musi opierać się na
informacjach uzyskanych w formie ankiet, kwestionariuszy,
testów i wywiadów.

Mocne i słabe strony doboru przez firmę zewnętrzną (specjalistę w zakresie doboru par)
Mocne strony
Słabe strony
Pełny obiektywizm w ciągu całego czasu trwania procesu
Relatywnie wysoki koszt w porównaniu do pozostałych
doboru. Jako osoba spoza firmy zewnętrzny specjalista jest
metod doboru (biorąc pod uwagę tylko koszty
niezależny od wszelkich wpływów emocjonalnych,
przeprowadzenia doboru do jednego programu);
wizerunkowych czy organizacyjnych;
Wymagany jest profesjonalizm firmy / osoby dobierającej
Łatwość zastosowania i szybki efekt – zewnętrzny
pary, który trzeba weryfikować;
specjalista jest w stanie sprawnie i szybko przeprowadzić
Pojawia się ryzyko związane z brakiem wiedzy firmy
cały proces doboru par bazując na własnym doświadczeniu i
zewnętrznej o specyfice pracy / współpracy i kulturze
sprawdzonych narzędziach;
organizacji. Finalne rekomendacje par powinny być
przedyskutowane z pracownikiem organizacji (np.:
Spojrzenie na uczestników programu „świeżym okiem” - bez
przekonań i zastrzeżeń osób pracujących wewnątrz firmy;
przedstawicielem działu HR) znającym uczestników i
specyfikę pracy w firmie.
Zastosowanie profesjonalnych narzędzi do weryfikacji
potrzeb i kompetencji uczestników programu (mentorów i
mentees);
Jasno określone, precyzyjne kryteria doboru par o
zweryfikowanej trafności - ustalone na podstawie wiedzy
eksperckiej i doświadczeń specjalisty;
Rozwój wewnętrznego know-how organizacji w zakresie
rozwoju par – gdy specjalista dzieli się swoim
doświadczeniem i uzasadnia przygotowanie rekomendacji.
Mentorzy wskazali metodę doboru par przez osobę trzecią – wewnętrznego specjalistę lub firmę zewnętrzną jako rekomendowaną
do każdego programu mentoringu (niezależnie od jego specyfiki, branży czy uczestników: czy są to specjaliści, menedżerowie czy
talenty w organizacji). Dla grupy talentów w organizacji najlepszą metodą doboru par będzie dobór przez zewnętrznego specjalistę.
Dla grupy menedżerów rekomendowany jest dobór przez wewnętrznego specjalistę. Dla grupy pracowników niższego szczebla i
specjalistów rekomendowany jest dobór przez wewnętrznego specjalistę.

Kluczowe kryteria doboru par mentor zidentyfikowane przez uczestników:
Miękkie kryteria: dopasowanie pod względem zgodności potrzeb mentee i kompetencji oraz doświadczenia mentora;
Twarde kryteria: dopasowanie pod względem zgodności oczekiwań mentee i wiedzy mentora w konkretnym obszarze
biznesowym, branży, pracy na konkretnym stanowisku etc.
Spójny styl komunikacji;
Spójne wartości;
2.

Jakich korzyści powinien dostarczać mentorom i uczniom udział w programach mentoringowych?

Mentoring powinien przede wszystkim dostarczać uczestnikom poczucia bycia wyróżnionym i docenionym za swoją pracę i
zaangażowanie. Mentorzy cenią sobie szczególnie rolę autorytetu, osób mających szczególny wpływ na przyszłość firmy poprzez
rozwój jej pracowników. Dla mentees kluczową wartością z udziału w programie jest docenienie ich dotychczasowej pracy i
zaangażowania oraz stworzenie możliwości rozwoju pod okiem bardzo doświadczonego pracownika firmy.
Korzyści dla mentees:
Bardzo duży, pozytywny wpływ na rozwój zawodowy poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i doświadczenia
Poszerzenie świadomości siebie i własnego otoczenia
Poczucie bezpieczeństwa i stabilność – przestrzeń do testowania nowych kompetencji
Integracja z pracownikami firmy (pozostałymi uczestnikami programu)
Rozwój umiejętności komunikacyjnych
Bycie zainspirowanym
Wzrost motywacji – do pracy i do rozwoju
Poczucie bycia dostrzeżonym jako człowiek, nie tylko jako pracownik
Korzyści dla mentorów:
Rozwój nowych kompetencji – np. coachingowych, komunikacyjnych potrzebnych do przekazywania wiedzy i rozwijania
innych Prestiż z roli mentora – wyróżnienie go jako bardzo kompetentnego i wartościowego pracownika
Docenienie kompetencji i doświadczenia mentora
Wzbogacenie pracy o nowe, inspirujące zadania – praca z mentee
Wzrost świadomości w tym świadomości w zakresie własnego rozwoju
Nowa wiedza dzięki mentee – aktualizacja wiedzy i nowe, świeże spojrzenie
Rozwój umiejętności komunikacyjnych
Integracja i przynależność do grupy – uczestników programu
Wzrost satysfakcji z pracy
Refleksja nad własnymi doświadczeniami
Korzyści dla organizacji:
Wzrost lojalności pracowników
Większa efektywność pracowników
Przekazanie wewnętrznego, często unikatowego know-how
Wdrożenie pracownika w kulturę organizacji
Wzrost skuteczności pracy zespołowej
Wzrost motywacji pracowników i satysfakcji z pracy
Pobudzenie nowej energii i pomysłów – innowacyjność
Wzrost efektywności rekrutacji wewnętrznej – szczególnej klasy specjalistów
Zagospodarowanie wiedzy i doświadczenia pracowników z dużym stażem w organizacji (często 45+)
3.

Jaki jest wpływ mentoringu na sytuację zawodową mentorów i uczniów? Jakiego wpływu oczekują mentorzy i
uczniowie?

Uczestnikom warsztatów trudno było wskazać lub ocenić bezpośredni wpływ mentoringu na ich sytuację zawodową – szczególne w

sytuacji, gdy mentoring jest jednym z elementów w strategii działań rozwojowych w ciągu danego roku. Zarówno mentorzy jak i
mentees stwierdzali, że mentoring na pewno ma wpływ na rozwój kariery – pośredni – gdyż skupia się na rozwoju kompetencji
biznesowych i poszerzeniu samoświadomości.
4.

W jaki sposób mentorzy i uczniowie powinni być przygotowywani do udziału w programach mentoringowych?

Uczestnicy podzielili proces przygotowania do pełnienia roli w mentoringu na trzy etapy: przed rozpoczęciem projektu, w trakcie
projektu oraz po jego zakończeniu.
Przed rozpoczęciem projektu bardzo ważne jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu rekrutacji i selekcji uczestników, który
powinien zawierać:
Komunikację o programie: czym jest, jakie ma cele, kto może wziąć udział, rekomendacje i wrażenia uczestników z
poprzednich edycji;
Selekcję uczestników: weryfikowanie poziomu motywacji, zaangażowania i determinacji do udziału w programie,
weryfikację oczekiwań kandydatów na mentees (na ile ich obszary do rozwoju i cele odpowiadają celom programu),
weryfikacja posiadanych kompetencji mentees i mentorów;
Ustalenie i komunikowanie zasad wejścia do programu i wyjścia – np.: przedwczesnego zakończenia;
W trakcie trwania projektu – wsparcie dla mentees:
Stworzenie instytucji zaufania dla uczestników (np.: koordynator projektu), który będzie postrzegany jako osoba w pełni
obiektywna, nie posiadająca zobowiązań wobec żadnego z uczestników. Będzie on pełnił rolę instytucji odwoławczej lub
osoby, do której można zwrócić się z pojawiającymi się problemami;
Stworzenie możliwości udziału w indywidualnych konsultacjach – zwykle głównym celem jest wsparcie w ustaleniu celów
do programu. Konsultacje mogą być prowadzone przez koordynatora programu przy wsparciu przełożonego;
Przygotowanie listy rekomendowanej literatury dotyczącej mentoringu – odpowiadającej na pytanie: co mentee powinien
wiedzieć o mentoringu w trakcie pracy z mentorem;
Stworzenie i promowanie kodeksu dobrych praktyk – pracy pomiędzy mentorem a mentee
Wspólne uzgodnienie ścieżki rozwoju przez mentora i mentee uwzględniającej elastyczność działań by móc realizować
cele indywidualne i cele programu;
Zachęcanie do i przypominanie o częściowej ewaluacji w trakcie trwania procesu – by zwiększyć świadomość rozwoju i
pokazać postępy;
Zapewnić okres próbny relacji (kalibracja) by weryfikować, czy na pewno mentee chce pracować z konkretnym mentorem.
W trakcie trwania projektu – wsparcie dla mentorów:
Szkolenia i praktyczne warsztaty mające na celu rozwój umiejętności: komunikacji, udzielania informacji zwrotnej,
sposobów zadawania pytań pobudzających refleksję, umiejętności coachingowych, narzędzia w pracy mentora
wspierające formułowanie celów, odkrywanie ograniczających przekonań;
Zapewnienie superwizji przez zewnętrznego, doświadczonego mentora (osobę, która ma doświadczenie w roli mentora od
min. 3 lat);
Interwizje – spotkania w gronie mentorów mające na celu wymianę doświadczeń i transfer wiedzy;
Omawianie najlepszych praktyk, odgrywanie scenek ze spotkań z mentee w trakcie warsztatów i interwizji;
Stworzenie roli Opiekuna Mentorów – osoby, która jest w stanie wesprzeć w sytuacjach problemowych – najlepiej, gdyby
Opiekun sam miał doświadczenia w roli mentora.
Po zakończeniu projektu – wsparcie dla mentees:
Przygotować propozycję wykorzystania zdobytych kompetencji – np.: awans lub zmiana zakresu odpowiedzialności –
zgodnie z celami i kompetencjami rozwijanymi przez mentee w trakcie programu;
Przekształcenie mentee w mentora – jeśli pojawi się taka możliwość (np.: kolejna edycja programu);
Zapewnienie wsparcia w podtrzymywaniu relacji nawiązanych w trakcie programu – zarówno z mentorem jak i z
pozostałymi uczestnikami;
Wsparcie w poszukiwaniach kolejnego mentora i określeniu dalszej ścieżki rozwoju.

Po zakończeniu projektu – wsparcie dla mentorów:
Docenienie ich roli w programie i dalsze budowanie prestiżu roli mentora w organizacji;
Wsparcie w refleksji nad własnymi doświadczeniami – co mentor ma dla siebie z pracy z mentee?
Przygotowanie propozycji dalszego rozwoju w roli mentora – udział w kolejnych programach, specjalistycznych
warsztatach dla mentorów, pracy w roli wewnętrznego eksperta w firmie w określonym obszarze.
5.

Jakie są słabe i mocne strony mentoringu? Jakie są wady i zalety mentoringu w porównaniu z innymi formami
doskonalenia zawodowego?

Dla mentorów i mentee program mentoringu mentoring jest formą rozwoju pracowników o szczególnej specyfice umożliwiającej
realizacje indywidualnych celów, które są trudno osiągalne przez coaching i szkolenia. Są to między innymi:
Utrzymanie i rozwój wewnętrznego know-how w organizacji – często specjalistycznego i charakterystycznego dla danej
branży, środowiska biznesowego i kultury organizacji;
Dodatkowa motywacja dla pracowników;
Docenienie kompetencji i doświadczenia pracowników-ekspertów – występujących w roli mentorów;
Wypracowanie rozwiązań w pełni dopasowanych do potrzeb uczestników (mentees) połączone z możliwością wymiany
wiedzy i doświadczeń ze strony mentora.

SŁABE I MOCNE STRONY MENTORINGU W PORÓWNANIU DO SZKOLEŃ
Mocne strony
Słabe strony
Indywidualne podejście do uczestnika;
Wysoki koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika;
Jasny i bezsprzeczny autorytet mentora;
Brak gotowych rozwiązań – jak krok po kroku wdrażać
mentoring by w pełni przyniósł zamierzone efekty;
Elastyczność czasowa w procesie (np.: terminy spotkań);
Proces podnoszenia kwalifikacji rozłożony w czasie (min.
Wysoka jakość i efektywność procesu uczenia się;
kilka miesięcy);
Możliwość wypracowania rozwiązań dopasowanych w pełni
Brak możliwości porównania wielu różnych rozwiązań (jeśli
do potrzeb uczestnika;
mentor nie ma odpowiednio dużego doświadczenia);
Korzyści dla obu stron: zarówno mentora jak i mentee;
Bardziej wymagający / skomplikowany proces mierzenia
Duża wartość pojawiającej się informacji zwrotnej – zarówno
efektów programu;
dla mentora jak i mentee;
Opóźnione efekty pracy;
Możliwość precyzyjnego osadzenia programu w firmie i jej
Potrzeba
połączenia
wysokich
kompetencji
specyfice;
specjalistycznych i umiejętności pracy z ludźmi u mentora;
Utrzymanie i rozwój wiedzy w organizacji – firmowego knowBrak jednolitego programu rozwoju opracowanego przez
how;
profesjonalistę;
Mentoring nieformalny to znacznie niższy koszt niż szkolenia
Potencjalny brak zasobów wewnętrznych – wysokiej klasy
pracowników;
specjalistów będących kandydatami na mentorów;
Mentoring jako alternatywa przy braku możliwości awansu.
Nałożenie dodatkowych obowiązków na pracowników –
szczególnie mentorów.

SŁABE I MOCNE STRONY MENTORINGU W PORÓWNANIU DO COACHINGU
Mocne strony
Słabe strony
Wartości dodane z mentoringu: lojalność pracowników,
Czas trwania procesu rozwoju (dla mentoringu to min.
poprawa
wizerunku
organizacji,
wykorzystanie
kilkanaście miesięcy);
wewnętrznego know-how
Potencjalnie większe ryzyko problemów wizerunkowych w
Transfer wiedzy specjalistycznej;
sytuacji porażki programu mentoringu;
Nowa jakość w rozwoju pracowników porównaniu do
Brak jasnych standardów pracy mentorów;
coachingu;
Brak jasnych standardów kompetencji wymaganych od
Możliwość precyzyjnego osadzenia programu w firmie i jej
mentorów;
specyfice;
Większe ryzyko związane z brakiem poufności w procesie
Mentoring nieformalny to znacznie niższy koszt niż coaching
mentoringu.
dla pracowników;
Mentoring jako alternatywa przy braku możliwości awansu;
Wykorzystanie wewnętrznych zasobów do procesu rozwoju
pracowników – potencjalnie niższe koszty niż w przypadku
coachingu

6.

W jaki sposób należy tworzyć programy mentoringowe? Jakie elementy powinno się wyeliminować lub
ograniczyć? Jakie elementy powinny być wyeksponowane?

Rekomendowany przez mentorów i mentees proces przygotowania i wdrożenia programu mentoringu w organizacji składa się z
następujących elementów w kolejności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stworzenie zespołu projektowego;
Analiza strategiczna: wyznaczenie celów, zidentyfikowanie korzyści, wybór narzędzi, wyznaczenie wskaźników
efektywności, wybór metodyki programu: formalny vs. nieformalny oraz mentorzy wewnętrzni vs. zewnętrzni;
Pozyskanie liderów – twarzy projektu – kogoś, kto będzie ambasadorem projektu w przedsiębiorstwie;
Określenie czasu i warunków realizacji programu;
Opracowanie strategii komunikacji;
Rekrutacja i selekcja uczestników – rozpoczynając od mentorów;
Ustalenie kryteriów doboru par oraz przeprowadzenie doboru par;
Uroczyste rozpoczęcie programu;
Szkolenia dla mentorów i mentees w tym warsztaty integracyjne;
Realizacja sesji mentoringowych;
Uroczyste spotkanie kończące projekt – w tym pokazanie wpływu programu na losy organizacji oraz wypracowanych
celów i osiągniętych korzyści dla uczestników i organizacji;
Podsumowanie projektu w weryfikacją osiągniętych celów i wskaźników efektywności;
Przygotowanie raportu podsumowującego zawierającego rekomendacje dla kolejnych programów.

Uczestnicy sugerowali również, że koniec programu mentoringu mógłby być jednocześnie początkiem pracy zespołu projektowego
dla kolejnego programu opracowanego w oparciu o dobre praktyki i zebrane dotychczas doświadczenia.
Jednocześnie zidentyfikowano kluczowe działania, które powinny być prowadzone w trakcie całego procesu przygotowania i
wdrażania programu - od początku programu do jego zakończenia:
Ewaluacja budżetowa na różnych etapach projektu;
Ewaluacja jakościowa na różnych etapach projektu;
Monitoring postępów – realizacji celów projektu;
Dbanie o PR wewnętrzny projektu w organizacji.

Główne wnioski z warsztatów - Grupa osoby koordynujące programy
mentoringowe:
1.

Co należy zrobić, aby programy mentoringowe dostarczały firmom oczekiwanych korzyści? Czego należy unikać?
Jakie działania należy podejmować?

Korzyści z mentoringu dla różnych grup interesariuszy:
Korzyści dla organizacji:
Tworzenie, wymiana, gromadzenie specjalistycznej wiedzy oraz know-how organizacyjnego;
Tworzenie przestrzeni dla powstawania nowych procesów, sposobów, metod pracy i efektywnego działania;
Ewolucja w metodach rozwoju pracownika – sięganie po wysokiej klasy rozwiązania;
Rozpoznawanie i odpowiadanie na potrzeby różnych grup pracowników – np.: bardzo doświadczonych menedżerów;
Wzmacnianie więzi i relacji pomiędzy pracownikami; budowanie zaufania;
Budowanie sieci osób współpracujących, zintegrowanych mających do siebie zaufanie;
Rozwój sieci społecznościach w organizacji – kontakty mentora przechodzą na kontakty mentee i vice versa;
Przeciwdziałanie frustracji i syndromowi wypalenia zawodowego;
Stworzenie alternatywy dla awansu dla doświadczonych menedżerów i specjalistów.
Korzyści dla uczestników programu:
Wzrost motywacji i zaangażowania w pracy;
Wzmocnienie procesu uczenia się poprzez omawianie i przepracowanie realnych sytuacji i popełnionych błędów z
doświadczonym specjalistą;
Zaspokojenie ciekawości;
Zindywidualizowany proces uczenia się;
Docenienie zaangażowania, doświadczenia i kompetencji mentorów;
Nowa ścieżka rozwoju dla doświadczonych pracowników – specjalistów i menedżerów;
Realizacja potrzeby czynienia dobra i dzielenia się zebranym kapitałem zawodowym;
Poszerzenie świadomości;
Poczucie realnego wpływu na funkcjonowanie organizacji oraz losy pracowników firmy;
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w nowych okolicznościach – możliwość refleksji oraz dalszego rozwoju;
Prestiż i wyróżnienie;
Rozwój nowych kompetencji – zarówno dla mentorów jak i mentees;
Dostęp do wiedzy i kompetencji specjalistycznych na wysokim poziomie (mentees dostają od mentorów, mentorzy w
trakcie szkoleń i superwizji);
Poczucie spełnienia zawodowego;
Zwiększenie szans na awans / przyśpieszenie ścieżki kariery;
Osiągnięcie konkretnych celów rozwojowych.
Kluczowe działania, jakie należy podjąć, by programy mentoringowe przynosiły firmom oczekiwane korzyści to według uczestników:
Jasne zdefiniowanie mierzalnych celów programu, które odzwierciedlają cele strategiczne organizacji;
Określenie metod mierzenia efektywności programu oraz poziomu osiągnięcia założonych celów;
Wypracowanie lub przyjęcie wspólnej definicji mentoringu dla wszystkich osób zaangażowanych w planowanie i wdrażanie
programu w organizacji – zarówno przez kadrę zarządzającą, osoby odpowiedzialne za program, koordynatorów,
mentorów, podopiecznych jak i osoby trzecie wspierające realizację programu (superwizorzy, trenerzy i szkoleniowcy,
mentorzy zewnętrzni);
Odpowiednia selekcja uczestników do programu oraz przygotowanie i edukacja mentorów;
Profesjonalny dobór par mentor – mentee, gdyż to właśnie od dobrego doboru i współpracy pomiędzy uczestnikami zależy
efektywność całego programu;
Rzetelna analiza efektów programu – poziomu realizacji celów wraz z odniesieniem efektów programu do celów
strategicznych organizacji.

2.

W jaki sposób powinny być tworzone programy mentoringowe? Na czym mogą polegać potencjalne błędy? W jaki
sposób unikać tych błędów?

Kluczowe działania jakie powinny być realizowane w ramach programu mentoringu by zapewnić oczekiwane korzyści:
Krok pierwszy – określenie celów programu oraz zdefiniowanie rozumienia idei mentoringu w przedsiębiorstwie:
Zdefiniowanie: co oznacza mentoring w naszej organizacji?
Ustalenie celów programu w oparciu o cele strategiczne organizacji – ustalenie miejsca mentoringu w działaniach
strategicznych organizacji – np.: w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego oraz współgrania z dotychczasowymi zadaniami i
celami;
Pozyskanie zaangażowania kadry zarządczej (zarząd, prezes) do wdrożenia programu w firmie;
Zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy programu;
Określenie metod badania efektywności programu;
Wybór metody mentoringu oraz formuły realizacji – grupowy czy indywidualny, biznesowo-ekspercki czy skupiony również
na rozwoju osobistym;

Krok drugi: planowanie programu mentoringu uwzględniające następujące kroki:
Ustalenie strategii komunikacji: planowanie sposobów oraz metod komunikacji z interesariuszami (uczestnicy, sponsor,
przełożony mentees);
Ustalenie zespołu zarządzającego projektem – koordynatora i osób wspierających;
Wybór metody oraz kryteriów selekcji uczestników – mentorów oraz mentees;
Wybór metody doboru par;
Planowanie metod rozwoju kompetencji mentorów – szkolenia, superwizje, interwizje, spotkania wewnętrzne projektu,
wyjazdy i konferencje, warsztaty, coaching i mentoring dla mentorów;
Planowanie metod wspierania uczestników w trakcie realizacji programu.
Krok trzeci: wdrożenie programu uwzględniające następujące kroki:
Powołanie zespołu koordynującego;
Selekcję mentorów na podstawie wybranej metody;
Selekcję mentees na podstawie wybranej metody;
Uroczyste spotkanie – kick off programu – z uwzględnieniem wystąpienia sponsora – przypomnienie jakie są cele
programu, jego ranga i wartość dla organizacji;
Szkolenie mentorów oraz mentees;
Weryfikacja zaangażowania – czy każdy uczestnik po szkoleniu nadal jest gotów wziąć udział w programie z pełnym
zaangażowaniem?;
Dobór par mentor – mentee;
Wsparcie w trakcie spotkań indywidualnych – dla mentorów oraz dla podopiecznych przez superwizje i interwizje dla
mentorów, spotkania integracyjne i wymiany wiedzy dla mentees, szkolenia i warsztaty rozwoju kompetencji dla mentorów.
Krok czwarty: zakończenie programu:
Oficjalne spotkanie kończące program połączone z celebrowaniem sukcesu – spotkanie ze sponsorem projektu
doceniające rolę uczestników w programie i rozwoju firmy oraz prezentacja pierwszych efektów / wyników;
Badanie efektywności programu w tym weryfikacja osiągniętych korzyści dla uczestników i dla organizacji;
Decyzja o ewentualnej kontynuacji program oraz opracowanie rekomendacji do kolejnego programu mentoringu;

3.

Jakie formy mentoringu są najbardziej skuteczne? Jakie formy mentoringu są najbardziej adekwatne w
odniesieniu do różnych grup odbiorców (np. pracowników fizycznych, kadry kierowniczej różnych szczebli) oraz
różnego rodzaju przedsiębiorstw (tj. firm o różnej wielkości, działających w różnych branżach, posiadających
różny profil działalności)?

Zidentyfikowane przez uczestników formy mentoringu:
Mentoring indywidualny
Mentoring grupowy
Mentoring formalny
Mentoring nieformalny
Mentoring biznesowy
Mentoring ogólnorozwojowy
Mentoring kaskadowy
Mentoring indywidualny
Mocne strony
W pełni partnerska relacja indywidualna;
Pełne zaangażowanie obu stron we współpracę;
Bardzo wysoka efektywność oraz jakość dzięki skupieniu się
na celu jednej osoby;
Łatwiejsza rola dla mentora niż w przypadku mentoringu
grupowego;
Jasny podział odpowiedzialności za proces i efekty
współpracy;
Wysoki poziom zaufania i szczerości;
Mentor może mieć wpływ na kierunek, w którym podąża
proces rozwoju.

Słabe strony
Niska efektywność ilościowa;
Mniejsze szanse na powstanie nowych idei i pomysłów („co
kilka głów to nie jedna”);
Wysoki koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika;
Większe ryzyko zmiany w relację nauczyciel – uczeń niż w
przypadku mentoringu grupowego;
Mniejszy zasięg programu – mniejsza liczba uczestników;
Duże ryzyko związane z sytuacją, w której para okazuje się
źle dobrana (często oznacza to koniec udziału w programie
dla obu stron).

Mentoring grupowy
Mocne strony
Większa skala projektu przy utrzymaniu kosztów na
poziomie programu mentoringu indywidualnego;
Szersza i szybsza wymiana wiedzy i doświadczeń;
Wzbogacenie wiedzy i doświadczeń mentora refleksjami
kilku podopiecznych – zderzenie rzeczywistości w różnych
sytuacjach, środowiskach, branżach;
Budowanie środowiska współpracy i wzajemnego wspierania
się wśród podopiecznych;
Mniejsza podatność do wejścia w relację uczeń –
nauczyciel.

Słabe strony
Mniejsza otwartość i zaufanie związane z większą liczbą
uczestników na spotkaniu z mentorem;
Odpowiedzialność zbiorowa – brak osobistej refleksji i
bezkrytyczne podążanie za innymi
Mentor musi podzielić swój czas, uwagę i energie na kilka
osób –Niektóre kompetencje lub sytuacje będą wymagały
indywidualnej pracy z mentorem, dla której może nie być
przestrzeni lub czasu
Ryzyko, że efekt może odbiegać od założonego: „podążanie
za stadem” – efekt myślenia grupowego

Mentoring formalny
Mocne strony
Proces jasno zorganizowany, komunikowany – ogranicza
ryzyko nieporozumień;
Wyznacza struktury i ramy do współpracy w relacji mentor –
mentee; jasno określa odpowiedzialność każdej ze stron;
Posiada lidera programu – twarz osoby promującej
mentoring w firmie – wiadomo do kogo się zwrócić w razie
problemów / pytań;
Organizacja ma wpływ na cele do pracy w parach oraz może
kierować programem w taki sposób, by osiągnąć
oczekiwane efekty (np.: w odniesieniu do celów
strategicznych);
Transparentność zasad współpracy, wejścia i wyjścia z
programu;
Zarządzanie wartością dodaną płynącą z mentoringu
poprzez wpływ na cele programu i jego wizerunek w
organizacji, selekcję uczestników do programu, sposób
edukacji mentorów oraz poprzez monitorowanie postępów;
Ogranicza ryzyko złego PR mentoringu w organizacji
poprzez monitoring, zarządzanie i interwencje w sytuacji
pojawiających się problemów.

Słabe strony
Sztywne ramy programu czasami uniemożliwiające rozwój
mentee w tym kierunku, na którym mu najbardziej zależy;
Niezbędne jest podjęcie działań wspierających motywację i
zaangażowanie uczestników w trakcie trwania programu;
Wyższe nakłady finansowe (w stosunku do mentoringu
nieformalnego);
Ryzyko odczłowieczenia mentoringu, który ma realizować
tylko cele organizacji.

Mentoring nieformalny
Mocne strony
Bardzo duża elastyczność programu i uczestników;
Sprawne budowanie relacji;
Wysoki poziom dyskrecji i anonimowości;
Bardzo wysoki poziom zaufania w parze mentor – mentee;
Brak procedur ograniczających pracę uczestników;
W wielu przypadkach może być wdrażany przy minimalnej
inwestycji (ekonomiczny);
Szerszy dostęp do mentorów – praktycznie każdy pracownik
może mieć mentora;
Efektywność czasowa – nie jest potrzebne zaangażowanie
osób trzecich do prowadzenia programu.

Mentoring biznesowy
Mocne strony
Skupienie się na rozwoju konkretnych kompetencji
biznesowych potrzebnych
do dalszego rozwoju
podopiecznego;
Transfer specjalistycznego / organizacyjnego know-how
kolejnym pracownikom;
Efektywna metoda rozwoju talentów – pracowników
kluczowych dla rozwoju organizacji;
Narzędzie pozwalające na wzmocnienie procesu sukcesji w
organizacji i wewnętrznej rekrutacji;
Silniejsze relacje i integracja pomiędzy pracownikami;
Wsparcie mentees w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
problemowych w pracy;
Wymiana wiedzy i know-how pomiędzy zespołami, działami,
oddziałami (regionalnymi i międzynarodowymi) w
organizacji.
Mentoring ogólnorozwojowy
Mocne strony
Potencjalnie bardzo wysoka efektywność przez uwolnienie
ograniczających blokad i przekonań niekoniecznie
związanych ze sferą zawodową;
Prawdopodobieństwo „wewnętrznej” zmiany myślenia –
obudzenie
samoświadomości,
diametralny
skok
efektywności;
Wzrost poczucia wartości, zaangażowania i motywacji do
działania;
Rozwój specjalistycznych kompetencji na jeszcze wyższym
poziomie – od menedżera przez lidera do prawdziwego
przywódcy;
Mentoring kaskadowy
Mocne strony

Słabe strony
Ryzyko związane z brakiem ram współpracy – rodzi się
przestrzeń dla nieporozumień;
Brak wpływu na cele uczestników mentoringu oraz na efekty
ich pracy;
Ryzyko związane z brakiem przygotowania mentora do roli
oraz brakiem selekcji uczestników do programu;
Relacja z partnerskiej może przekształcić się w
hierarchiczną;
Ryzyko utraty obiektywizmu przez mentora lub mentee;
Może prowadzić do uzależnienia od mentora
Zmiana kierunku mentoringu na poradnictwo lub coaching
„na żądanie” w sytuacji problemowej;
Dryfowanie relacji bez odpowiedniego zakończenia
współpracy.
Słabe strony
Ryzyko narzucania lub przejmowania rozwiązań –
ograniczenie motywacji do tworzenia nowej wiedzy, nowych
rozwiązań, nowych metod, etc.;
Ryzyko ograniczenia kreatywności;
Niechęć do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem –
przekonanie o konkurencji wewnątrz organizacji;
Skupienie się tylko na obszarze rozwoju zawodowego a
znacznie bardziej efektywna może być praca nad zmianą
przekonań (elementy mentoringu ogólnorozwojowego);
Ryzyko pojawienia się relacji nauczyciel – uczeń.

Słabe strony
Mentor musi być bardzo dobrze przygotowany do swojej
roli, świadomy oraz w pełni kompetentny do pracy z
przekonaniami i emocjami mentee;
Poziom realizacji celów i wymierne efekty mogą być bardzo
trudne do zmierzenia;
Istnieje ryzyko przekroczenia kompetencji mentora i wejścia
w obszary związane z kompetencjami pracy psychologa lub
terapeuty.

Słabe strony

Większy zasięg w porównaniu do innych form mentoringu;
Bezpośredni transfer wiedzy przez kilka obszarów, działów,
zespołów w organizacji;
Kumulowanie się wiedzy i dobrych praktyk;
Mniejsza inwestycja na edukację kolejnych mentorów;
Budowanie społeczności i silne integrowanie uczestników;
Znaczne skrócenie procesu budowania zaufania w parach
mentor – mentee;
Wzmocnienie efektu poczucia przynależności i realnego
wpływu na funkcjonowanie organizacji;
Bezpośrednie wykorzystanie doświadczeń uczestników
poprzednich edycji do kolejnych programów;
Efektywne zagospodarowanie pojawiających się potrzeb
mentee do bycia mentorem.

Oczekiwanie uczestników programu (mentees) do
automatycznego przejścia w rolę mentora – ryzyko związane
z sytuacją, gdy mentees nie ma wystarczających
kompetencji, by wcielić się w rolę mentora;
Może pojawić się tendencja uczestników programów do
zamykania się w ramach tej społeczności;
Ryzyko podążania za stadem i myślenia grupowego –
powielanie błędów bez refleksji;
Powielanie negatywnych zachowań, postaw, wartości przez
kolejne „pokolenia” mentorów.

4.

W jaki sposób powinny być tworzone pary mentor-uczeń? Jakie przesłanki należy brać pod uwagę? Na czym
mogą polegać potencjalne błędy oraz w jaki sposób unikać tych błędów?

Grupa koordynatorów programów mentoringowych zidentyfikowała kilka metod i narzędzi wspierających proces doboru par mentor –
mentee. W praktyce każdą z tych metod możemy zakwalifikować do jednego z trzech rozwiązań biorąc pod uwagę fakt, kto
podejmuje decyzje dobierając pary:
Mentee wybiera mentora;
Mentor wybiera mentee;
Osoba trzecia (specjalista w zakresie doboru par) dobiera pary menor – mentee.
Mentee może wybierać mentora w pełni samodzielnie – wskazując osobę do współpracy – jak również wybierając z wcześniej
przygotowanego katalogu mentorów – osób, które są chętne do współpracy w roli mentora i posiadają odpowiednie kompetencje.
Może również polegać na rekomendacji przełożonego, który może dla niego wskazać odpowiedniego mentora znając potrzeby
rozwojowe i cele swojego podwładnego.
Dodatkową formą doboru par może być stworzenie sytuacji / przestrzeni współpracy kandydatów na mentorów oraz mentees – np.:
wspólne szkolenie, wyjazd integracyjny, giełda z prezentacjami kandydatów. W trakcie takich wspólnych działań uczestnicy mają
okazję lepiej się poznać i na podstawie tak wyniesionych doświadczeń wskazać, z kim chcą współpracować (zarówno mentorzy jak i
mentees).
Największe szanse sukcesu w procesie doboru par przynosi połączenie wszystkich wspomnianych powyżej metod z
uwzględnieniem zaangażowania specjalisty w zakresie doboru par. Osoba trzecia – jako bezstronny obserwator – gwarantuje
prawidłowe przeprowadzenie procesu doboru par w oparciu o cele programu i oczekiwania organizacji. Konsultacje dobranych par z
mentorem zagwarantują, że mentor jest w stanie sprawnie pracować z wskazanym mentee oraz będzie w stanie odpowiedzieć na
jego potrzeby. Konsultacje dobranych par z mentee pozwolą na pełne dopasowanie wybranego mentora do potrzeb, celów i
oczekiwań mentee wobec mentora.
By zapewnić efektywność procesu doboru par przez eksperta zewnętrznego należy zagwarantować przede wszystkim dobre
rozeznanie w potrzebach i oczekiwaniach uczestników wobec programu jak również istniejących powiązań i relacji – jeśli takowe
pojawiają się w grupie wyselekcjonowanych uczestników. Warto uwzględnić etapowość procesu, w trakcie którego zostaną
wykorzystane ankiety i narzędzia psychometryczne, z których wnioski zostaną zweryfikowane w trakcie spotkań indywidualnych
eksperta doboru par z uczestnikami programu. Jednocześnie po przygotowaniu rekomendacji par warto zasięgnąć opinii samych
zainteresowanych – na ile uważają, że konkretny mentor / mentee będzie dla nich dobrym wyborem.
Jednocześnie w procesie doboru par bardzo ważną rolę odgrywa etap kalibracji – okresu przejściowego, w trakcie którego mentor
oraz mentee spotykają się po raz pierwszy, by zweryfikować trafność dopasowania. W trakcie okresu kalibracji – zwykle pierwsze i
drugie spotkanie – mentor z mentee weryfikują trafność dopasowania i potwierdzają swój wybór. Jednocześnie w tym czasie mają
również możliwość zmiany mentora bez urażenia drugiej strony mając na celu lepsze dopasowanie w programie.
Główne zagrożenia dla sytuacji, w której mentee wybiera mentora:
Istnieje wysokie ryzyko, potwierdzone doświadczeniami uczestników, że mentee może kierować się kryteriami wyboru
mentora związanymi z prestiżem, stanowiskiem lub aparycją mentora zamiast kryteriami merytorycznymi;
Ryzyko wyboru mentora na podstawie domniemanych kompetencji – na podstawie opisu, który stworzy o sobie mentor;
Wybór mentora na podstawie prawdopodobieństwa uzyskania korzyści nie związanych z rozwojem kompetencji (np.:
kontakty, polecenie i sponsoring w firmie, etc.).
Główne ryzyka w metodzie mentor wybiera mentee:
Mentor może mieć własną agendę (podstawę) do wyboru konkretnej osoby nie zważając na cele rozwojowe – np.:
poszukiwanie własnego następcy;
Mentee czuje się zobligowany do współpracy z mentorem, który go wybrał – niezależnie od tego, na ile sam widzi
faktyczną wartość w tej współpracy.
Główne ryzyka w metodzie doboru przez eksperta / zewnętrznego specjalistę:
Brak bezpośredniego wglądu w potrzeby i oczekiwania uczestników oraz poziom ich kompetencji – brak znajomości
uczestników;

Brak znajomości kultury organizacji oraz istniejących zależności.
Kluczowe kryteria w procesie doboru par mentor – mentee:
Zgodność kompetencji i doświadczenia mentora ze zidentyfikowanymi potrzebami rozwojowymi mentee oraz
zdefiniowanymi celami programu;
Zgodność potrzeb rozwojowych mentee i kompetencji mentora dobranych w parze z celami programu;
Dopasowanie doświadczeń biznesowych i osobistych mentora do potrzeb mentee;
Dopasowanie pod względem metaprogramów mentora oraz mentee (w tym stylów komunikacji);
Wiek mentora i mentee – często pojawiają się nieuświadomione oczekiwania, że mentor to człowiek zaawansowany
wiekowo;
Dopasowanie osobowości – chemia pomiędzy mentorem i mentee;
Koordynatorzy zarekomendowali również, by w procesie selekcji uczestników i doboru par przyłożyć szczególną uwagę do
precyzyjnego zdefiniowania celów rozwojowych. Często mentees nie mają wystarczającego wglądu i świadomości, by dobrze, w
pełni samodzielnie określić swoje cele i potrzeby rozwojowe na potrzeby programu mentoringu.
Rozwinięcie metod doboru par – narzędzia i sposoby realizacji procesu doboru par
Wspólne szkolenie dla grupy mentorów i mentees, w trakcie którego poznają się wspólnie i podejmują wstępną decyzję z kim
chcieliby współpracować. Szkolenie może być również prowadzone przez mentora, by mentees mogli zobaczyć go „w pracy” oraz
doświadczyć sposobów w jaki uczy on innych
Mocne strony
Słabe strony
Mniej formalny proces;
W przypadku gdy to mentor prowadzi warsztat / szkolenie
potrzebuje on dodatkowych umiejętności trenerskich – pracy
Daje możliwość bezpośredniego poznania drugiej osoby –
z grupą, tworzenia scenariusza warsztatu, etc.;
zobaczenie człowieka w człowieku;
Ryzyko związane z podatnością metody na próby kreowania
Można zaobserwować postawy, wartości, sposoby działania
wizerunku przez mentorów lub mentees;
i wypowiedzi;
Wysoki koszt inwestycji czasowej uczestników oraz
Weryfikacja pierwszego wrażenie – zalążek chemii przy
inwestycji finansowej – w dodatkowe szkolenie;
współpracy;
Wyzwanie logistyczne – niezbędna jest obecność wszystkich
Szkolenie / warsztat może mieć również dodatkowe cele
uczestników w jednym miejscu i czasie;
poza integracją uczestników – pozwala osiągnąć dodatkowe
korzyści.
Mnogość celów do realizacji jak na jeden dzień: cele
szkolenia, integracja, poznanie i wybranie mentora lub
mentee;
Ryzyko przeważenia pierwszego wrażenia, na podstawie
którego podjęta zostaje decyzja o współpracy długofalowej;
Ryzyko natury wizerunkowej – co dzieje się, gdy ktoś
pozostanie niedopasowany?

Odgórny przydział mentora lub mentee do współpracy
Mocne strony
Proces przebiega sprawnie i szybko oraz pozwala dobrze
zagospodarować zasoby w postaci mentorów i uczestników;
Niższe koszty w porównaniu z pozostałymi narzędziami;
Pełna kontrola oraz możliwość dopasowania par w 100%
pod cele programu lub organizacji;
Łatwość zarządzania procesem doboru par.

Słabe strony
Opór uczestników i niezadowolenie – brak poczucia
sprawczości, wpływu na wybór osoby do współpracy;
Wysokie ryzyko niedopasowania pod względem wartości,
postaw, cech osobowości – co znacznie utrudnia
długofalową, efektywną współpracę;
Poczucie wejścia w „związek z obowiązku” znacznie
osłabiające motywację i zaangażowanie uczestników.

Casting mentorów lub mentees – spotkanie w trakcie którego kandydaci na mentorów i / lub mentees prezentują swoją kandydaturę
do programu – oczekiwania, kompetencje, możliwości, etc.
Mocne strony
Słabe strony
Efektywność
procesu
w
zakresie
zaspokojenia
Uczestnik może się kierował wyłącznie swoimi potrzebami i
uświadomionych potrzeb i oczekiwań uczestników wobec
celami – nie biorąc pod uwagę celów programu / organizacji;
mentora lub mentee;
Dobór par silnie zależy od umiejętności autoprezentacyjnych
Niski koszt organizacji;
uczestników;
Poczucie odpowiedzialności za wynik procesu oraz
Silnie zależy od samoświadomości uczestników – jakie
samosprawczości;
elementy siebie chcę zaprezentować innym?
Istnieje szansa na odnalezienie / pobudzenie ukrytych
Silny wpływ efektu świeżości i pierwszeństwa w wyborze.
potrzeb w trakcie castingu.

Dobór par przez mentora lub mentee przez wybór osoby do współpracy z katalogu mentorów lub mentees
Mocne strony
Słabe strony
Uczestnik mając dostęp do informacji o wszystkich
Niski poziom ochrony wrażliwych danych osobowych – np.:
mentorach / mentees jest w stanie ocenić, w kim może mu
wyników oceny rozwojowej, assessment centre, etc.;
się najlepiej współpracować;
Podatność na subiektywny wybór – tylko na podstawie
Budowanie zaangażowania i poczucia samosprawczości –
osobistych celów uczestników bez weryfikacji możliwości
mentee lub mentor mnie wybrał!
realizacji celów programu;
Proces ekonomiczny i efektywny czasowo i logistycznie –
Na wynik doboru mogą mieć wpływ umiejętności
wymaga niewielkich, dodatkowych zasobów przy stworzeniu
autoprezentacji uczestników – sposób w jaki przedstawią
„katalogów”.
swoją kandydaturę;
Osobista agenda może przysłonić realne cele procesu
doboru par – dobór na zasadzie: „ten mentor / mentee nie
rokuje dobrze na przyszłość”;
Potrzeba zaangażowania czasu mentorów oraz mentees do
stworzenia, zwykle rozbudowanych, profili i wizytówek do
katalogu;
Wysoki poziom skomplikowania procesu doboru par dla
uczestników.

Przygotowanie rekomendacji par przez specjalistę / koordynatora z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych
Mocne strony
Słabe strony
Obiektywna ocena zebranych informacji – potrzeb i
Wymaga specjalistycznego know-how w zakresie doboru par
oczekiwań uczestników, kompetencji
oraz psychologicznej w zakresie interpretacji wyników
narzędzi psychometrycznych
Może facylitować proces doboru wspierając uczestników w
dookreśleniu celów i potrzeb oraz przygotowując
Koordynator może nie być w stanie dotrzeć do rzeczywistych
rekomendację 2-3 osób do wyboru
potrzeb uczestników, jeśli nie chcą oni ich ujawnić
Trafność diagnozy (potrzeb i kompetencji) dzięki
Wysoki koszt na jednego uczestnika w porównaniu do
wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi
pozostałych narzędzi / metod doboru
Zapewnienie pełnej obiektywności – zewnętrzne narzędzia +
Istnieje ryzyko nadużycia – wykorzystania wyników z
zewnętrzny specjalsita
diagnozy do innych celów
Podatność na manipulacje ze strony uczestników – nawet w
przypadku bardzo rzetelnych kwestionariuszy

5.

W jaki sposób mentorzy i uczniowie powinni być przygotowywani do swoich ról? Na czym mogą polegać
potencjalne błędy oraz w jaki sposób unikać tych błędów?

Przygotowanie mentorów:
Diagnoza kompetencji – zarówno w zakresie wiedzy i kompetencji specjalistycznych jak i w zakresie kompetencji uczenia
innych (dorosłych)
Szkolenia twarde z zakresu: czym jest mentoring? Jakie są role i odpowiedzialności każdej osoby w relacji mentor –
podopieczny,
Szkolenia miękkie z zakresu kompetencji coachingowych w procesie mentoringu
Szkolenia oraz warsztaty z zakresu komunikacji, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – warsztaty skupione na
praktycznych elementach – np.: z odgrywaniem scenek z pracy z mentee
Superwizja indywidualna przez doświadczonego mentora – min. raz na 4/5 spotkań
Superwizja powinna być dostępna na żądanie dla mentorów – szczególnie w sytuacji, gdy pojawiają się problemy
Interwizja – wspólne spotkania mentorów mające na celu głębszą integrację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń – mogą
też służyć jako wentyl emocji w sytuacjach problemowych
Coaching dla mentora – w zakresie rozwoju własnych kompetencji pracy z ludźmi
Narzędziowe wsparcie mentora – narzędzia wspierające proces określania i definiowania celu z mentee, narzędzia
weryfikacji osiągnięcia celu, narzędzia wspierające organizację i prowadzenie spotkania z mentee, etc.
Wsparcie w zakresie spraw administracyjnych i logistycznych – np. przez koordynatora projektu
Udostępnienie platformy komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy mentorami, która może również uwzględniać przestrzeń
do wymiany się narzędziami potrzebnymi w procesie mentoringu
Przygotowanie mentees:
Spotkanie indywidualne przygotowujące do programu – wsparcie w określeniu celu oraz konkretnych oczekiwań wobec
programu. Mogą być realizowane przez koordynatora lub doświadczonego mentee z poprzedniej edycji programu – jeśli
takowa była
Szkolenie wprowadzające do programu – zakres:
Czym jest mentoring?
Jakie są role i odpowiedzialności mentora, mentee, koordynatora
Jakie są cele programu?
Agenda projektu – warunki wejścia i wyjścia – terminy, ewentualne metody raportowania i weryfikowania osiągnięcia celów
cząstkowych
Testy diagnostyczne wspierające w określeniu obszaru rozwojowego lub weryfikujące obecny poziom kompetencji do
rozwoju
Wspólne spotkania integracyjne dla mentees
Celebrowanie sukcesu po zakończeniu programu – udostępnienie możliwości chwalenia się wynikami – prezentacje,
wystąpienia, podsumowania, etc.

6.

Co decyduje o sukcesach i porażkach programów mentoringowych? W jaki sposób zabezpieczyć się przed
ryzykiem porażki?

Czynniki sukcesu w programach mentoringu zostały przez koordynatorów podzielone na trzy etapy:
Przed rozpoczęciem programu
W trakcie trwania programu
Po zakończeniu programu
Czynniki sukcesu – istotne elementy przygotowania programu mentoringu:
Określenie potrzeb organizacji i pracowników oraz weryfikacja w jaki sposób mentoring może realizować zidentyfikowane
potrzeby
Określenie definicji mentoringu w programie
Opracowanie korzyści dla biznesu i uczestników – odniesienie się do celów strategicznych organizacji
Pozyskanie sponsora z biznesu – najlepiej przedstawiciela wyższej kadry menedżerskiej
Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności
Odpowiedzenie sobie konkretnie na pytanie: po co to robimy?
Ustalenie kryteriów oraz narzędzi oceny efektywności programu
Opracowanie strategii komunikacji o programie – kluczowa jest pełna transparentność w komunikacji wobec każdego z
interesariuszy
Wybór kryteriów rekrutacji i selekcji mentorów oraz metody doboru par
Czynniki sukcesu – istotne elementy w trakcie trwania programu:
Monitorowanie postępów i realizacji celów oraz informowanie sponsora o postępach
Odpowiednie przygotowanie mentorów do pełnienia swojej roli – proces rozwoju uwzględniający szkolenia, warsztaty,
superwizje i interwizje
Profesjonalny dobór par mentor – mentee z uwzględnieniem procesu kalibracji – weryfikacji, czy dobrana para faktycznie
ma chęć ze sobą współpracować długofalowo
Wspieranie tworzenia się społeczności uczestników programu, społeczności mentorów, społeczności mentees – poprzez
spotkania, integracje, interwizje
Bieżące zarządzanie projektem – bardzo ważna rola koordynatora, który powinien badać nastroje uczestników,
nieformalnie weryfikować postępy oraz poszukiwać symptomów problemów w pracy w parach lub w ramach całego
programu
Bieżąca aktualizacja celów – uzasadnienie zmiany celów jeśli takowa zaistniała
Po zakończeniu projektu:
Uroczyste spotkanie kończące projekt wraz z podsumowaniem oraz pierwszymi wynikami
Oficjalne zakończenie programu i formalnej relacji – co nie powinno przerywać relacji w ogóle, jeśli mentor i mentee dalej
chcą współpracować na zasadzie mentoringu nieformalnego
Stworzenie przestrzeni dla par (szczególnie mentees) by miały możliwość pochwalenia się wynikami współpracy
Zebranie doświadczeń z programu: co działa / co nie działa / co robić inaczej?
Utrwalenie zmiany i wypracowanych postaw poprzez komunikację zmian oraz zmiany w strukturze / kulturze organizacji –
idea dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji
Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności – wymagana dobra współpraca przełożonych mentees
Zapewnienie miękkiego lądowania po programie – przestrzeń do wdrażania nabytych kompetencji i popełnienia błędów
Raportowanie: osiągnięte cele i wyniki, wpływ programu na cele strategiczne organizacji, odniesienie się do pierwotnie
określonych korzyści dla organizacji

7.

Jakie są słabe i mocne strony różnych form mentoringu? Jakie są słabe i mocne strony mentoringu w porównaniu
z innymi formami rozwoju zawodowego?

Mocne strony mentoringu to przede wszystkim wysoka efektywność jakościową w zakresie przekazywania wiedzy i rozwoju
kompetencji specjalistycznych, menedżerskich, wymagających dłuższego czasu rozwoju i praktyki. Do słabych stron mentoringu
uczestnicy zaliczyli przede wszystkim: długi czas trwania procesu rozwoju, niską efektywność ilościową, obecnie brak standaryzacji
w zakresie planowania i wdrażania mentoringu w organizacji oraz wymóg posiadania wysokich kompetencji przez mentora do pracy
z podopiecznym.
KIEDY COACHING A KIEDY MENTORING?
Mocne strony coachingu
Gdy uczestnik (coachee / klient) ma wysoki poziom
samoświadomości
Gdy posiada już wysokie stanowisko, ekspercką wiedzę i
ciężko znaleźć odpowiedniego mentora
Gdy czas odgrywa kluczową rolę – liczą się efekty w jak
najszybszym czasie
Gdy cele i obszary do pracy związane są z rozwojem
osobistym
Gdy celem pracy jest otwarcie się na nowe rozwiązania,
przełamanie schematycznego myślenia
W rozwoju przywództwa: gdy celem jest rozwój
samoświadomości oraz własnego wpływu na otoczenie /
zespół, którym zarządzam
Gdy problemem jest brak gotowości do zmiany, brak chęci
do pracy nad zmianą, brak chęci do poszukiwania nowych
rozwiązań

Mocne strony mentoringu
Gdy zależny nam na szybkim przekazaniu / uzyskaniu
wiedzy
Gdy potrzebuje weryfikacji swojej wiedzy, doświadczeń,
zachowań – upewnienia się
Gdy ważnym kryterium jest budżet projektu i
zaangażowanie własnych zasobów
Gdy celem jest przekazanie wiedzy specjalistycznej,
wewnętrznego know-how firmy lub wdrożenie pracownika w
kulturę organizacji
Gdy celem jest długofalowy rozwój i współpraca
Gdy mentee / klient jest zagubiony i potrzebuje wsparcia –
pokazania innej perspektywy doświadczonej osoby w
branży / dziale
W rozwoju przywództwa: gdy nie mam doświadczeń i
potrzebuję zweryfikować swoje przekonania / założenia na
temat tego, jaki powinien być i jak powinien pracować
prawdziwy przywódca (dla młodych menedżerów)
Gdy problemem jest brak przekonania co do wybranych
narzędzi / metod / rozwiązań. Brak pomysłów na
rozwiązanie konkretnych problemów biznesowych

KIEDY SZKOLENIA A KIEDY MENTORING?
Mocne strony szkoleń / warsztatów:
Gdy celem jest szybkie przekazanie konkretnej wiedzy i
narzędzi dla specjalistów
Gdy celem jest rozwój umiejętności i kompetencji
wspierających w pracy: zarządzanie czasem, wystąpienia
publiczne, autoprezentacja, komunikacja
Gdy zależy nam na szybkiej integracji grupy ludzi / zespołu
W sytuacji szybkich oczekiwań i realizacji celów
W sytuacji określonego budżetu do wykorzystania na jak
największą liczbę uczestników (efektywność ilościowa)
Dla problemów i tematów zadaniowych
Rozwiązywanie problemów tu i teraz
Efekty ostateczne zależne są od samoświadomości
uczestników i ich refleksji
Gdy celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, narzędzi
do pracy dla grupy ludzi, działu, etc.
W okresie dużych zmian dla całych zespołów – by nie
zostawiać pracowników samych sobie
Szkolenia instruktażowe – pakiet startowy dla nowych
pracowników – wiedza i umiejętności potrzebne na danym
stanowisku
Przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania; przy
wdrażaniu nowych systemów pracy i zarządzania

8.

Mocne strony mentoringu
Gdy celem jest rozwój kompetencji kluczowych na danym
stanowisku: np.: przywództwo lub praktyczna wiedza
specjalistyczna z branży
Gdy zależy nam na silnej integracji grupy ludzi nie
współpracujących ze sobą na co dzień
Mentor może wspierać rozwój samoświadomości i refleksji
przez co zwiększa efektywność procesu uczenia się
Gdy celem jest poszerzanie horyzontów oraz poszukiwanie
nowych rozwiązań dla trudnych problemów biznesowych
Gdy wartością dla nas jest dopasowanie procesu rozwoju
do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika
Gdy celem jest wspieranie kluczowych pracowników
organizacji w procesie zmian (np.: restrukturyzacji) –
docenienie
ich
pracy,
zapewnienie
poczucia
bezpieczeństwa, etc.
W procesie wsparcia osób mających początkowe objawy
syndromu wypalenia zawodowego – poczucie obniżonej
wartości własnych dokonań
Kiedy wartością jest dla nas zarządzanie różnorodnością –
wiekiem, wielokulturowością
Do wsparcia procesów sukcesji, zarządzania wiekiem w
organizacji oraz budowania pomostów współpracy
pomiędzy generacjami pracowników przedsiębiorstwa
Jako wsparcie w podejmowaniu decyzji dla kluczowych
osób w procesach dużych zmian
Wdrożenie nowych osób w kulturę organizacji

Jakie działania powinny być podejmowane w ramach interwencji publicznych upowszechniających mentoring i
wspierających rozwój mentoringu?

Jakie działania powinny być podejmowane:
Budowanie wiedzy i świadomości o mentoringu jako metodzie rozwoju a w tym:
o Czym jest mentoring? Jak kojarzony jest mentoring? Jakie są formy mentoringu?
o W jaki sposób mentoring odróżnia się od innych form rozwoju – by nie wpadł do jednej beczki z pozostałymi
formami rozwoju pracowników
Zmiana mentalności – by nauczyć się uczyć innych oraz promowanie dzielenia się wiedzą i poszukiwania wiedzy
Skupiać się na kryteriach jakościowych a nie ilościowych
Działania budujące nową kulturę w firmie – kulturę dzielenia się wiedzą (wspieranie mentoringu nieformalnego)
Mentoring nakierowany na wspieranie rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
Mające duży potencjał multiplikacji – na ile osób będzie w stanie wpłynąć każdy beneficjent multiplikując wyniki?
Podejmować działania, dla których głównym kryterium jest jakość – w innym wypadku istnieje duże ryzyko utraconych
korzyści
Działania w zakresie edukacji mentorów – rozwój świadomości oraz kompetencji jak być mentorem dla innych – jak uczyć
ludzi.
Działania mające na celu promowanie idei mentoringu oraz budowanie świadomości: czym dokładnie jest mentoring.
Działania skierowane zarówno w stronę polityki wyrównywania szans jak i wzrostu konkurencyjności
Działania mające na celu weryfikację cyklu życia przedsiębiorstwa – w jakich sytuacjach lub na jakim etapie zwykle

zatrzymują się przedsiębiorstwa w Polsce? Identyfikacja możliwości: w jaki sposób mentor może pomóc w tej sytuacji.
Dla jakich grup, branż, organizacji:
Sektor MŚP oraz w tym szczególnie wyróżnione startupy – młodzi przedsiębiorcy
Mentoring w zakresie partnerstwa nauka – biznes
Grupy studentów – organizacje studenckie
Działania skierowane do osób, które mają wiedzę specjalistyczną a brakuje im kompetencji pracy z ludźmi – uczenia
innych
Dla osób zakładających działalność gospodarczą
Wspieranie liderów zmian – np.: dla programów rozwoju różnorodności: odsetek kobiet w zarządach w organizacjach

Główne wnioski z warsztatów - Grupa osoby z organizacji zajmujących się
mentoringiem:
1.

Jakie działania powinny być podejmowane w ramach interwencji publicznych upowszechniających mentoring i
wspierających rozwój mentoringu?

Celem działań upowszechniających powinno być budowanie świadomości organizacji zarówno z sektora MŚP jak i dużych
przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji w zakresie korzyści i możliwości jakie daje mentoring jako metoda rozwoju
pracowników. Dla dużych organizacji i międzynarodowych korporacji interwencje powinny mieć na celu pobudzanie motywacji do
wdrożenia mentoringu w organizacji a nie finansowanie programów mentoringowych czy edukacji mentorów wewnętrznych.
Kluczowymi działaniami w ramach upowszechniania i wdrażania mentoringu w polskich organizacjach powinno być stworzenie bazy
wiedzy oraz centrum informacyjnego (mentoring HUB), w których osoby zainteresowane mentoringiem będą mogły odnaleźć
zweryfikowane, rzetelne informacje w zakresie:
Gdzie znaleźć mentora? Baza profesjonalnych mentorów.
Jestem mentorem i chcę się rozwijać – co zrobić i gdzie pójść?
Szukam wiedzy i dobrych praktyk w mentoringu
W środowisku MŚP budowanie wewnętrznych baz wiedzy i zbieranie własnych, dobrych praktyk było by trudne, bardzo rozciągnięte
w czasie i nie opłacalne ze względu na mniejszą liczbę doświadczeń. Potrzebne jest zatem stworzenie miejsca, które może w
szerokim zakresie wesprzeć firmy z sektora MŚP we wdrażaniu mentoringu dla kluczowych pracowników.
Działania w zakresie upowszechniania mentoringu:
Najważniejszym działaniem zidentyfikowanym przez uczestników jest stworzenie centrum / centrów edukacyjnych
będących platformą wymiany wiedzy na temat mentoringu. Tak stworzone centrum powinno:
o Zbierać oraz publikować informacje na temat definicji mentoringu, form, metod, narzędzi, standardów, etc. –
wszelkie informacje potrzebne do tego, by móc podjąć decyzję oraz wdrożyć mentoring w przedsiębiorstwie
o Zbierać oraz publikować studia przypadków oraz opisy zrealizowanych programów mentoringu w Polskich
przedsiębiorstwach
o Tworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez budowanie sieci społeczności dla mentorów,
osób wdrażających mentoring w organizacji, liderów opinii w mentoringu, mentorów, mentees, trenerów szkoleń
dla mentorów, sponsorów mentoringu, ekspertów w różnych obszarach mentoringu, praktycznie dla wszystkich
interesariuszy mentoringu w przedsiębiorstwach
o Promować ideę mentoringu jako metody rozwoju pracowników wraz ze wskazaniem celów oraz korzyści, jakie
organizacja może osiągnąć
o Pełnić funkcję punktu odniesienia w ramach jakichkolwiek wątpliwości – powinno zbierać tylko zweryfikowane
informacje wysokiej jakości potwierdzone w praktyce
o Powinno być niezależne politycznie
o Powinno być neutralne biznesowo – wspierać zarówno firmy z sektora MŚP jak również duże organizacje i
międzynarodowe korporacje (dostępne i otwarte dla wszystkich)
o Powinno pozyskiwać partnerów instytucjonalnych
o Zbierać i aktualizować standardy w zakresie tworzenia programów mentoringowych jak również w zakresie
edukacji mentorów.
o Stworzyć bazę profesjonalnych mentorów zewnętrznych;
o Powinnio być nowoczesne – opierać się na wysokich jakościowo technologiach informatycznych aby dostęp do
wiedzy był łatwy, szybki z każdego miejsca.
o Powinno organizować spotkania integracji środowiska i wymiany wiedzy, prezentacji dobrych praktyk.
Działania w zakresie wdrażania mentoringu:
Prowadzenie badań z zakresu efektywności mentoringu w przedsiębiorstwach w różnych sektorach
Budowanie sieci networkingowych – organizacja merytorycznych spotkań dla osób zainteresowanych wdrażaniem
mentoringu
Zbieranie i publikowanie narzędzi przydatnych dla mentorów, mentees, koordynatorów programów mentoringowych
Działania mające na celu edukację mentorów – edukację specjalistów w zakresie bycia mentorem: uczenia innych osób

Dla dużych organizacji i korporacji działania (finansowanie) skupione na popularyzacji mentoringu bez finansowania
wdrożeń czy edukacji mentorów wewnętrznych
Dla sektora MŚP działania skupione na budowaniu świadomości (czym jest mentoring i jakie są korzyści) oraz na
wdrożenia: edukacja mentorów lub współfinansowanie mentorów zewnętrznych, edukacja pracowników zajmujących się
mentoringiem w przedsiębiorstwie
Do kogo powinny być kierowane działania:
Przede wszystkim firmy z sektora MŚP w tym szczególną uwagę należy zwrócić na startupy (młodych przedsiębiorców)
oraz firmy rodzinne posiadające duży kapitał wiedzy
Instytucje otoczenia biznesu
Instytucje reprezentujące branże oraz związki profesji: cechy rzemieślnicze, rękodzieło, etc. – głównie działania mające na
celu upowszechnianie mentoringu
Instytucje ekonomii społecznej – współpraca generacji seniorów i młodych ludzi

2.

Do jakich przedsiębiorstw i jakich grup pracowników powinny być skierowane interwencje publiczne
upowszechniające mentoring i wspierające rozwój mentoringu? Dlaczego interwencje powinny być skierowane do
tych właśnie grup?

Interwencje publiczne związane z mentoringiem powinny być realizowane dwuetapowo:
Upowszechnianie
Wsparcie we wdrażaniu
Niektóre podmioty biznesowe powinny być beneficjentami tylko pierwszego etapu,
a inne powinny być beneficjentami obydwu etapów.
Proponowani beneficjenci tylko pierwszego etapu – Upowszechniania- to duże, polskie firmy, często z udziałem Skarbu Państwa.
Założenie jest takie, że naturalną konsekwencją zbudowania wiedzy i świadomości na temat korzyści z mentoringu będzie chęć i
potrzeba wdrożenia programów mentoringowych w swoich firmach. Wdrażanie programów mentoringowych ten typ firm powinien
pokryć z własnych środków finansowych.
Potencjalnymi beneficjentami obu kategorii interwencji publicznej (upowszechniania i wdrażania mentoringu) powinny być MŚP oraz
mikroprzedsiębiorstwa z następujących powodów:
Wiedza na temat mentoringu jest w tej kategorii przedsiębiorstw niewielka;
Wszelkie działania rozwojowe są postrzegane przez ten typ przedsiębiorców jako luksusu, na który ich jeszcze
nie stać
Mentoring jako długoterminowa metoda rozwojowa to inwestycja finansowa odłożona w czasie, więc
przynajmniej pierwsze programy powinny być finansowane ze środków publicznych aby zbudować przekonanie
co do skuteczności i potrzeby inwestowana w mentoring.
Skala MŚP bardzo ogranicza mentoring wewnątrz firmy, jest więc potrzeba stworzenia instancji, instytucji
zewnętrznej, która umożliwi wymianę pomiędzy przedsiębiorstwami;
Np. dobrych praktyk, stworzenie międzyfirmowej, branżowej puli mentorów.
Dodatkową, specyficzną kategorią MŚP są przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie pojawia się coraz częściej problem sukcesji. Być może
należy rozważyć celowaną interwencję publiczną w mentoring w tej dziedzinie.
Grupy pracownicze, które wg uczestników warsztatów najbardziej potrzebują interwencji to:
Średnia kadra menedżerska z następujących powodów :
o Wspieranie jej kompetencji ma bezpośredni i zwielokrotniony wpływ na poprawę jakości działania polskich
przedsiebiorstw (a czasami tych poziom kompetencji bywa dyskusyjny) - wsparcie rozwojowe tej kadry zwiększy
także jej poczucie wartości i prestiż na rynku pracy
Wysokiej klasy specjaliści zawodowi i rzemieślnicy oraz adepci tych zawodów
o Umożliwi transfer często unikatowych specjalistycznych umiejętności i wiedzy od starszych, doświadczonych
rzemieślników
o Podniesie prestiż osób wykonujących te zawody a tym samym zwiększy liczbę osób młodych chętnych do ich
uprawiania
o Wesprze przekaz tradycji solidnej etyki zawodowej i dumy z wykonywanej pracy
o Może mieć wpływ na korzystne społecznie zmiany na rynku pracy
3.

Jakie kompetencje mentorów powinny być rozwijane w ramach interwencji publicznych?

Lista kompetencji mentora, które mogą być rozwijane w ramach interwencji publicznych:
Umiejętności uczenia innych ludzi – uczenia dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem uczenia ludzi w relacji jeden do
jednego;
Umiejętność budowania autorytetu w oczach uczestnika;
Rozwój samoświadomości – własnych wartości, postaw, przekonań, celów i misji życiowej oraz obszarów wiedzy,

kompetencji i doświadczeń, którymi mentor może podzielić się z uczestnikiem. Budowanie samoświadomości w zakresie:
czy mogę być mentorem dla innych i jeśli tak, to w jakim obszarze?
Umiejętności zarządzania sobą:
o Procesem własnego rozwoju
o Zarządzania własną energią
o Zasobami osobistymi
Umiejętności skutecznej komunikacji i aktywnego słuchania ze szczególnym naciskiem na udzielanie i przyjmowanie
informacji zwrotnej;
Umiejętność mówienia o swoim doświadczeniu i dzielenia się doświadczeniem w sposób budujący pole do działania dla
uczestnika i inspiruje do refleksji a nie jest po prostu udzielaniem porad;
Budowanie relacji z drugim człowiekiem oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu;
Pozostałe kompetencje, które powinien posiadać dobry mentor – powinny być uwzględnione w procesie edukacji mentorów:
Poczucie własnej wartości i samoocena
Umiejętność diagnozowania potrzeb innych, wspierania ich na drodze do precyzyjnego ustalania celów i definiowania
wskaźników ich realizacji;
Umiejętność inspirowania innych, budowania atmosfery sprzyjającej podejmowaniu wyzwań, popełnianiu błędów i uczeniu
się na nich;
Umiejętność identyfikowania potencjału – mocnych stron i kompetencji podopiecznego oraz nazywania ich i pokazywania
w doświadczeniach mentee;

4.

Jakie elementy powinny zawierać standardy kształcenia mentorów? Jakie są słabe i mocne strony zagranicznych
standardów kształcenia mentorów?

Kluczowe elementy w ramach standardów kształcenia mentorów:
1. Kodeks etyczny mentora oraz wartości profesjonalnego mentora;
2. Postawy wewnętrzne mentora – otwartość, chęć dzielenie się wiedzą, tolerancja i akceptacja różnorodności;
3. Konkretne umiejętności komunikacyjne, coachingowe i w zakresie edukacji osób dorosłych, które umożliwią realizację
procesu mentoringowego w praktyce
Słabe i mocne strony zagranicznych standardów kształcenia mentorów
Mocne strony
Słabe strony
Są dostępne od zaraz – zysk czasu, gdyż nie trzeba będzie
Zakładają ad hoc naturalność i oczywistość pewnych postaw
wypracowywać ich od początku;
np. chęci dzielenia się wiedzą, brak obaw przed dzieleniem
się wiedzą charakterystyczną dla społeczeństw żyjących w
Sprawdzone, przebadane przez doświadczenie przez różne
pokoju i dobrobycie od wielu pokoleń - co w polskim
organizacje zrzeszające mentorów;
biznesie nie jest postawą oczywistą;
Są względnie jednolite, często oparte na europejskim knowZakładają ogólne, społeczne zrozumienie faktu, że dzielenie
how, bliskim także polskiej kulturze;
się wiedzą i doświadczeniem, korzystanie z tej wiedzy
Sa względnie pojemne: zawierają różne opcje realizacji
buduje wspólny społeczny kapitał i jest korzystne dla
procesów;
wszystkich;
Stworzone przez dojrzałe kultury biznesowe, mogą więc być
Stworzone zostały na potrzeby dojrzałego biznesu i mogą
wyznacznikiem tego do czego należy dążyć;
znaleźć zastosowanie od razu w ograniczonej liczbie
W niektórych sytuacjach, firmach czy branżach nie ma
przedsiębiorstw w Polsce. W pozostałych mogą napotkać
wystarczającej liczby doświadczeń w tej dziedzinie by
barierę mentalnościową.
określić jakie powinny być standardy kształcenia mentorów.
W tej sytuacji skorzystanie z zagranicznych standardów jest
jedynym, możliwym wyjściem (np.: mentoring w zakresie
sukcesji w firmach rodzinnych).

Ogólnie wnioski uczestników na temat korzystania z zagranicznych standardów dotyczą położenia największego nacisku na proces
odkrywania, wzmacniania lub budowania właściwej postawy u potencjalnych interesariuszy projektów mentoringowych (element nr
2) uwzględniając specyfikę polskiej mentalości. Być może – w pierwszej fazie budowania bazy profesjonalnych mentorów
należy większa wagę przywiązywać do procesu rekrutacji i selekcji kandydatów.
Element nr 1 – etyka i Wartości to pole do działań długoterminowych, rozłożonych wręcz na pokolenia;
Element nr 3 – konkretne umiejętności komunikacyjne i coachingowe są już w polskim biznesie całkiem dobrze zakorzenione –
proces adaptacji wiedzy do warunków polskich przedsiębiorstw już się dokonuje. W odniesieniu do standardów edukacji mentorów
należy go oczywiście kontynuować z uwzględnieniem rzeczywistości pracy mentora (w odróżnieniu od pracy coacha czy trenera).
5.

Jakie elementy powinny zawierać standardy realizacji programów mentoringowych?

Kluczowe działania, które powinny być zawarte w standardach realizacji programu mentoringu:
Audyt i diagnoza potrzeb organizacji oraz weryfikacja w jakim stopniu mogą być one spełnione poprzez realizację
programu mentoringu;
Analiza strategiczna i formułowanie celu dla programu w odniesieniu do celów strategicznych organizacji;
Określenie kryteriów badania efektywności – konkretnych wskaźników;
Opracowanie listy korzyści dla interesariuszy;
Opracowanie opisu projektu oraz zasad realizacji: do kogo jest skierowany, jakie ma cele, jakie są korzyści dla
uczestników, jaki jest harmonogram projektu;
Komunikacja programu do wszystkich interesariuszy z podkreśleniem korzyści z programu;
Proces rekrutacji i selekcji mentorów oraz mentees – rekrutację najlepiej zacząć od mentorów jako głównej siły napędowej
projektu;
Pula mentorów musi być na bieżąco aktualizowana i rozszerzana, jeśli jest to możliwe w programie;
Dobór par mentor – mentee z uwzględnieniem różnych narzędzi (w tym narzędzi psychometrycznych);
Kick Off projektu – uroczyste rozpoczęcie;
Okres próbny – pierwsze i drugie spotkanie – po którym uczestnicy podejmują decyzję, czy chcą pozostać w dobranych
parach;
Akceptacja wszystkich warunków udziału oraz podpisanie kontraktu uczestnictwa przez mentorów i mentees;
Monitoring kamieni milowych oraz okresowa ewaluacja postępów w programie;
Uroczyste zakończenie programu z podsumowaniem osiągniętych efektów oraz weryfikacją realizacji celów programu i
powiązań z celami strategicznymi organizacji.
6.

Czy zagraniczne standardy kształcenia mentorów i realizacji programów mentoringowych mogą znaleźć
zastosowanie w polskich realiach? Jakie elementy tych standardów powinny być zaadaptowane na potrzeby
polskich przedsiębiorstw?

W tej kwestii opinie uczestników były podzielone. Poniżej przedstawione jest podsumowanie z dyskusji na temat standardów
kształcenia mentorów i realizacji programów mentoringowych:
1.

2.

Stanowisko pierwsze: zagraniczne standardy są dobrze opracowane, pasują do polskiej rzeczywistości biznesowej. Nie
ma więc potrzeby „wyważać otwartych drzwi”. Są niezależne organizacje europejskie, które je wypracowały i jest
właściwym skorzystać z ich doświadczeń.
Stanowisko drugie: standardy kształcenia i realizacji programów mentoringowych należy opracować i dopasować do
polskiej specyfiki biorąc pod uwagę fakt, że w naszych realiach przedsiębiorstwa spotykają się z innymi przeszkodami i
realiami we wdrażaniu mentoringu jako metody rozwoju pracowników. Jest to proces, który jeszcze przed nami.

W opinii osób, które prowadziły programy mentoringowe w Polsce wg zagranicznych standardów mogą być one zastosowane w
naszych realiach biznesowych. Zastrzeżenie jest jedno: doświadczenie z polskich programów mentoringowych pochodzi głównie z

programów realizowanych przez polskie oddziały globalnych firm. Firmy te mają wypracowaną przez lata działalności własną kulturę
organizacyjną, własne know-how w tej dziedzinie poparte szeregiem doświadczeń. Nie jest oczywiste, że te standardy będą dobrze
pasować do rzeczywistości sektora polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Generalnie wniosek jest taki, że zagraniczne standardy są możliwe do zastosowania w polskich realiach, szczególnie z uwagi na
fakt, że są pojemne i dopuszczają różne opcje realizacji np. kolejnych etapów programu mentoringowego. Dużą wartością dodaną
będzie również opracowanie standardów polskich w oparciu o standardy międzynarodowe – pozwalające na dopracowanie
poszczególnych elementów standardów do realiów biznesowych polskich przedsiębiorstw.
Szczególny nacisk w polskich realiach należy położyć na elementy dobrowolności i dyskrecji procesu. Związane jest to z
obecnymi silnie w polskiej małej przedsiębiorczości postawami: „sam sobie poradzę”, „nikt mnie do niczego nie będzie zmuszał” oraz
obawami, że dzielenie się wiedzą jest zasilaniem konkurencji i może zaszkodzić osobie dzielącej się.

3.

Jakie czynniki ograniczają popularność mentoringu wśród polskich firm? W jaki sposób należy ograniczyć ich
wpływ? Jakie działania należy podjąć?

Najważniejszym czynnikiem ograniczającym popularność mentoringu wśród polskich firm jest brak świadomości tego, czym jest
mentoring i jakie korzyści daje organizacji i uczestnikom. Kolejnym problemem jest brak jasnej definicji mentoringu oraz określenia,
w jakich sytuacjach i dla jakich organizacji będzie on dobrym rozwiązaniem.
Finalnie czynnikiem deprecjonującym mentoring wśród polskich organizacji są pojawiające się patologie i wypaczenia w programach
mentoringowych, które realizowane są obecnie. Są to między innymi:
Dyskryminacja i brak jasnych, jednakowych kryteriów selekcji uczestników do programu
Brak weryfikacji korzyści z wdrażanych programów mentoringu w odniesieniu do celów strategicznych organizacji;
Brak weryfikacji losów uczestników programu w porównaniu do pozostałych pracowników – wpływu mentoringu na karierę
zawodową;
Brak reakcji / odpowiedzi na wątpliwości mentorów co do przekazywania swojej wiedzy – obawa, że przestanie być
unikatowym pracownikiem dla firmy i może być zwolniony;
Brak reakcji / odpowiedzi na wątpliwości mentorów co do inwestycji własnego, osobistego czasu w pracę z inną, obcą mu
osobą;
Brak reakcji / odpowiedzi na obawę mentorów, że dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem tworzy sobie konkurencję;
Brak weryfikacji wpływu przełożonych uczestników na proces mentoringu – zdarza się, że z pobudek prywatnych sabotują
proces (np.: bo ktoś odciąga go od rzeczywistej pracy);
Przymus udziału w programie;
Monitoring efektów i postępów mentee przez bezpośredniego przełożonego;
Mentoring jako bonus dla pracownika, kara lub ostatnia szansa na utrzymanie się w firmie;
Łamanie zasad poufności przez osoby zaangażowane w program;
Brak przeciwdziałania manipulacji – na szczeblu całego programu (firmowej) jak i na poziomie pojedynczych par
(personalnej);

Lista ryzyk strategicznych, które mogą pojawić się w trakcie popularyzacji i wdrażania mentoringu w Polsce:
Trudności w określeniu efektów mentoringu oraz metod ich pomiaru;
Nieprecyzyjne lub błędne kryteria sukcesu programu mentoringu;
Niszcząca konkurencja pomiędzy organizacjami i szkołami wdrażającymi mentoring w Polsce;
Przyjęcie kryterium ceny jako przeważającego do oceny inwestycji;
Brak wspólnej definicji tego, czym jest mentoring i jakie są formy mentoringu;
Niski poziom rekrutacji i selekcji uczestników do programu – osób nieprzekonanych do mentoringu jako metody rozwoju, z
niskim poziomem zaangażowania i samoświadomości;
Brak wypracowanych standardów i niska etyka zawodu;
Nadmierne regulacje i biurokratyzacja – szczególnie w zakresie określania standardów i procesów w ramach programów
mentoringu;
Zamknięcie się instytucji popularyzujących i wdrażających mentoring w Polsce – tworzenie towarzystwa wzajemnej
adoracji;
Niska jakość usług wymuszana przez mechanizmy dofinansowania.

Rekomendacje wskazujące formy i kierunki interwencji publicznych
Działania upowszechniające mentoring powinny być realizowane dwuetapowo:
Najpierw w postaci upowszechniania mentoringu w mikro, małych, średnich i dużych organizacjach
Następnie w postaci wspierania we wdrożeniu mentoringu w przedsiębiorstwie
Rekomendacje działań w zakresie upowszechniania mentoringu:
1. Celem działań upowszechniających powinno być:
a. Budowanie świadomości przedsiębiorstw: czym jest mentoring, jakie są korzyści dla organizacji, jakie są korzyści
dla uczestników;
b. Pobudzanie motywacji do wdrażania mentoringu w organizacji przez publikowanie studiów przypadku i badań
wskazujących konkretne efekty biznesowe z wdrożenia mentoringu w przedsiębiorstwie – zarówno dla sektora
MŚP jak i dużych firm i międzynarodowych korporacji;
2. Kluczowym działaniem w ramach upowszechniania mentoringu powinno być stworzenie centrum informacyjnego
(mentoring HUB), w którym organizacje i osoby zainteresowane mentoringiem będą mogły znaleźć rzetelne informacje w
następujących obszarach:
a. Definicja i rodzaje mentoringu.
b. Korzyści z mentoringu dla różnych organizacji, branż i stanowisk uczestników programu;
c. W jaki sposób mentoring odróżnia się od innych form rozwoju. Jakie cele strategiczne firmy warto realizować za
pomocą mentoringu;
d. Gdzie znaleźć mentora? Stworzenie bazy profesjonalnych mentorów;
e. Jakie i w jaki sposób rozwijać kompetencje mentorów? Zarówno z punktu widzenia organizacji jak i samego
mentora zainteresowanego własnym rozwojem;
f. Kryteria, metody oraz narzędzia w zakresie doboru par mentor – mentee;
g. Analiza strategiczna w odniesieniu do programu mentoringu – określanie celów dla programu, wskaźników i
metod mierzenia efektywności mentoringu;
h. Podstawowe kompetencje kluczowych osób zaangażowanych w program mentoringu: mentees, mentorzy,
koordynatorzy programów;
i. Role i obowiązki osób zaangażowanych w mentoring: rola koordynatora, sponsora, mentee, mentora;
j. Kryteria selekcji uczestników do programu mentoringu – dla mentees oraz mentorów;
3. Centrum powinno być również platformą spotkań i wymiany wiedzy pomiędzy praktykami i sympatykami mentoringu:
a. Powinno tworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez budowanie sieci społeczności dla
mentorów, osób wdrażających mentoring w organizacji, liderów opinii w mentoringu, mentorów, mentees,
trenerów szkoleń dla mentorów, sponsorów mentoringu, ekspertów w różnych obszarach mentoringu,
praktycznie dla wszystkich interesariuszy mentoringu w przedsiębiorstwach;
b. Tworzyć przestrzeń poprzez organizację spotkań, konferencji i prezentacji dobrych praktyk z wdrożeń
mentoringu w organizacji;
c. Powinno być nowoczesne – opierać się na wysokich jakościowo technologiach informatycznych aby dostęp do
wiedzy był łatwy, szybki z każdego miejsca.
d. Centrum powinno pełnić funkcję punktu odniesienia w ramach jakichkolwiek wątpliwości – powinno zbierać tylko
zweryfikowane informacje wysokiej jakości potwierdzone w praktyce;
e. Powinno zbierać i aktualizować standardy w zakresie tworzenia programów mentoringowych jak również w
zakresie edukacji mentorów.
4. Wszelkie działania upowszechniające mentoring powinny skupiać się przede wszystkim na kryteriach jakościowych a nie
ilościowych. Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z upowszechnianiem coachingu w Polsce kryterium jakości
powinno być kluczowym przy ocenie wszelkich działań w zakresie upowszechniania i wdrażania mentoringu;

5.

6.
7.

Kolejnym działaniem w ramach upowszechniania mentoringu powinno być wspieranie środowiska w opracowaniu
standardów realizacji programów mentoringu (zarówno przy określaniu tego CO powinno być robione oraz JAK – w jaki
sposób);
Dodatkowo wspieranie działań mających na celu opracowanie lub przyjęcie jednolitych standardów kształcenia mentorów i
określenia etyki zawodu mentora;
Celem długofalowym interwencji publicznych w zakresie upowszechniania mentoringu powinno być budowanie kultury
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – wpływanie na zmianę obecnej mentalności w przedsiębiorstwach – zamknięcia
się, braku otwartości, zatrzymywania wiedzy i doświadczeń tylko dla siebie;

Rekomendacje działań w zakresie wdrażania mentoringu:
1. Celem interwencji publicznych w zakresie wdrażania mentoringu w polskich przedsiębiorstwach powinno być wsparcie w
realizacji programów mentoringu tych organizacji, które nie mają środków materialnych na realizację programów
mentoringowych;
2. Konkretne działania w zakresie wdrażania mentoringu powinny uwzględniać:
a. Dostęp do profesjonalnych doradców w zakresie analizy strategicznej oraz ustalania celów i narzędzi do
mierzenia efektywności mentoringu;
b. Dostęp do profesjonalnych doradców oraz narzędzi w zakresie doboru par mentor – mentee;
c. Wsparcie w poszukiwaniu profesjonalnych mentorów, ewentualnie współfinansowanie pracy mentora;
3. Beneficjentem działań w zakresie wdrażania mentoringu powinny być głównie firmy z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (dalej nazywane jako sektor MŚP);
4. Przed rozpoczęciem finansowania projektów dla sektora MŚP powinna zostać przeprowadzona weryfikacja cyklu życia
przedsiębiorstwa oraz kluczowych wyzwań z jakimi spotykają się firmy z tego sektora. Na tej podstawie powinna zostać
przeprowadzona analiza w jakich obszarach mogą być realizowane programy mentoringu – jakie problemy będą w stanie
rozwiązać, jakie obszary i tematy powinny być rekomendowane do pracy z mentorem;
5. W ramach programów wdrażania mentoringu w polskich przedsiębiorstwach powinien się pojawiać element prowadzenia
badań nad efektywnością różnych form, narzędzi i metod mentoringu;
6. Działania w zakresie wdrażania mentoringu powinny również podejmować temat edukacji mentorów – głównie w zakresie
budowania samoświadomości oraz rozwoju kompetencji pracy z ludźmi;
Lista rekomendowanych beneficjentów dla działań upowszechniania i wdrażania mentoringu:
1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem niedoświadczonych przedsiębiorców –
zakładających działalność gospodarczą lub prowadzących firmę poniżej 3 lat;
2. Młodzi przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą (start-up'y)
3. Firmy rodzinne borykające się z problemem sukcesji oraz wdrażania nowych pracowników do organizacji;
4. Instytucje otoczenia biznesu – wspierające przedsiębiorców, promujące przedsiębiorczość kobiet, promujące
przedsiębiorczość młodych ludzi;
5. Grupy pracownicze, które wg uczestników warsztatów najbardziej potrzebują interwencji to:
a. Średnia kadra menedżerska z następujących powodów :
i. Wspieranie jej kompetencji ma bezpośredni i zwielokrotniony wpływ na poprawę jakości działania
polskich przedsiębiorstw (a czasami tych poziom kompetencji bywa dyskusyjny) - wsparcie rozwojowe
tej kadry zwiększy także jej poczucie wartości i prestiż na rynku pracy
b. Wysokiej klasy specjaliści zawodowi i rzemieślnicy oraz adepci tych zawodów
i. Umożliwi transfer często unikatowych specjalistycznych umiejętności i wiedzy od starszych,
doświadczonych rzemieślników
ii. Podniesie prestiż osób wykonujących te zawody a tym samym zwiększy liczbę osób młodych chętnych
do ich uprawiania
iii. Wesprze przekaz tradycji solidnej etyki zawodowej i dumy z wykonywanej pracy

iv. Może mieć wpływ na korzystne społecznie zmiany na rynku pracy

Scenariusze warsztatów
Scenariusze warsztatów – warsztat dla grupy mentees i mentorów – dzień 1 i 2:
Moduł
szkoleniowy
Wstęp

Integracja uczestników

Refleksja o mentoringu

Mentoring a inne formy
rozwoju

Cele merytoryczne
do zrealizowania w module
Przedstawienie się trenera, powitanie uczestników,
Przedstawienie reprezentanta PARP
Przedstawienie idei i celów warsztatu .
Stworzenie przyjaznego klimatu do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń , poznanie się wzajemne
uczestników.
Rundka zapoznawcza: kiedy spotkałem się z mentoringiem po raz pierwszy? Dlaczego
zainteresowałem się tym tematem?
Wdrożenie w fabułę warsztatu – przygotowanie ram programu dla konkretnego przedsiębiorstwa –
grupy kapitałowej
Jako grupa ekspertów doradzacie zarządowi grupy kapitałowej w przygotowaniu i wdrożeniu programu
mentoringu.
Przygotujcie prezentację dla zarządu uwzględniającą korzyści z wdrożenia mentoringu dla
organizacji, uczestników oraz pozostałych pracowników
Uwzględnijcie w prezentacji wpływ mentoringu na rozwój kariery zawodowej uczestników
Analiza SWOT mentoringu w porównaniu do innych form rozwoju pracowników.
Jedna grupa przedstawia porównanie mentoringu i coachingu;
Druga grupa przedstawia porównanie mentoringu i szkoleń

Dobór
par
mentoringu

w

Obie grupy robią analizę SWOT:
Mocne strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Słabe strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Wartość dodana, dodatkowe korzyści i szanse z wykorzystania mentoringu zamiast szkoleń;
Zagrożenia z wykorzystania mentoringu zamiast szkoleń;
Praca w podgrupach:
Jakie znacie metody doboru par mentor – podopieczny?
Jakie są plusy i minusy każdej z metod?
Uszeregujcie metody doboru par od najlepszej dla: specjalisty, menedżera, członka kadry
zarządzającej
Kryteria doboru par w mentoringu:
Praca w podgrupach:
Jakie kryteria warto brać pod uwagę w procesie doboru par?
Na jakiej podstawie można dopasować mentora i jego podopiecznego?
Co, według Was, nie sprawdza się jako kryterium doboru par?
Dyskusja podsumowująca na forum grupy:
Jakie są potencjalne niepowodzenia w procesie doboru par?
Największe błędy i zagrożenia?

Przygotowanie do roli
mentora
i
podopiecznego

Dyskusja na forum:
Jakie są standardowe metody przygotowania mentorów oraz podopiecznych do pełnienia swojej roli?
Krok 2 – przygotujcie prezentację dla zarządu grupy kapitałowej
W jaki sposób przygotować oraz wspierać mentorów i mentees przed rozpoczęciem
programu?
W jaki sposób przygotować i wspierać uczestników w trakcie programu?
W jaki sposób przygotować i wspierać uczestników po zakończeniu programu?

Jeśli będą szkolenia: jakie zagadnienia trzeba poruszyć?
Krok 3 – zastanówcie się, z jakimi potencjalnie problemami mogą spotykać się mentorzy i
mentees w trakcie trwania programu i po programie:
Z czym mentorzy mogą mieć problemy i jak ich do tego przygotować?
Z czym mentees mogą mieć problemy i jak ich do tego przygotować?
Czy pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe działania w ramach przygotowania i wsparcia
mentorów i podopiecznych?
Czynniki sukcesu
mentoringu

Podsumowanie
zakończenie
warsztatu.

w

i

Ćwiczenie w podgrupach – przygotujcie rekomendację dla przedstawicieli wybranej firmy wskazując
najważniejsze elementy programu mentoringu, których realizacja pozwoli osiągnąć oczekiwane
korzyści.
Pytania pomocnicze:
Jakie kroki trzeba podjąć przed, w trakcie oraz po zakończeniu programu by zapewnić
wypisane wcześniej korzyści?
Jakie działania przekładają się na korzyści dla organizacji
Jakie działania przekładają się na korzyści dla uczestników programu
Jakie działania przekładają się na korzyści dla pozostałych pracowników?
Działania niepożądane, które mogą zagrozić osiągnięciu zdefiniowanych korzyści
Zebranie wniosków, jakie korzyści odnieśli uczestnicy, zakończenie, podziękowanie za udział w
warsztacie.

Scenariusze warsztatów – warsztat dla grupy koordynatorów – dzień 2:
Moduł
szkoleniowy
Wstęp

Integracja uczestników

Refleksja o mentoringu

Czynniki sukcesu
mentoringu

w

Rodzaje mentoringu

Cele merytoryczne
do zrealizowania w module
Przedstawienie się trenera, powitanie uczestników,
Przedstawienie reprezentanta PARP
Przedstawienie idei i celów warsztatu .
Stworzenie przyjaznego klimatu do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń , poznanie się
wzajemne uczestników.
Rundka zapoznawcza: kiedy spotkałem się z mentoringiem po raz pierwszy? Dlaczego
zainteresowałem się tym tematem?
Wdrożenie w fabułę warsztatu – przygotowanie ram programu dla konkretnego przedsiębiorstwa –
grupy kapitałowej
Jako grupa ekspertów doradzacie zarządowi grupy kapitałowej w przygotowaniu i wdrożeniu
programu mentoringu.
Przygotujcie prezentację dla zarządu uwzględniającą korzyści z wdrożenia mentoringu
dla organizacji, uczestników oraz pozostałych pracowników
Jakie kroki trzeba podjąć przed, w trakcie oraz po zakończeniu programu by zapewnić wypisane
wcześniej korzyści?
Jakie działania przekładają się na korzyści dla organizacji
Jakie działania przekładają się na korzyści dla uczestników programu
Jakie działania przekładają się na korzyści dla pozostałych pracowników?
Działania niepożądane, które mogą zagrozić osiągnięciu zdefiniowanych korzyści
Dyskusja na forum całej grupy:
Jakie znacie rodzaje mentoringu?
Jakiego rodzaju mentoring stosować dla różnych grup docelowych: specjaliści,
menedżerowie, kadra zarządcza
Praca w podgrupach: jaki rodzaj mentoringu będzie najlepszy dla każdej z grup i dlaczego

Mentoring a inne formy
rozwoju

Analiza SWOT mentoringu w porównaniu do innych form rozwoju pracowników.
Jedna grupa przedstawia porównanie mentoringu i coachingu;
Druga grupa przedstawia porównanie mentoringu i szkoleń

Dobór
par
mentoringu

w

Obie grupy robią analizę SWOT:
Mocne strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Słabe strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Wartość dodana, dodatkowe korzyści i szanse z wykorzystania mentoringu zamiast
szkoleń;
Zagrożenia z wykorzystania mentoringu zamiast szkoleń;
Praca w podgrupach:
Jakie znacie metody doboru par mentor – podopieczny?
Jakie są plusy i minusy każdej z metod?
Uszeregujcie metody doboru par od najlepszej dla: specjalisty, menedżera, członka
kadry zarządzającej
Kryteria doboru par w mentoringu:
Praca w podgrupach:
Jakie kryteria warto brać pod uwagę w procesie doboru par?

Na jakiej podstawie można dopasować mentora i jego podopiecznego?
Co, według Was, nie sprawdza się jako kryterium doboru par?
Dyskusja podsumowująca na forum grupy:
Jakie są potencjalne niepowodzenia w procesie doboru par?
Największe błędy i zagrożenia?
Podsumowanie
zakończenie
warsztatu.

i

Zebranie wniosków, jakie korzyści odnieśli uczestnicy, zakończenie, podziękowanie za udział w
warsztacie.

Scenariusze warsztatów – warsztat dla koordynatorów – dzień 2
Moduł
szkoleniowy
Wstęp

Integracja uczestników

Refleksja o mentoringu

Mentoring a inne formy
rozwoju

Cele merytoryczne
do zrealizowania w module
Przedstawienie się trenera, powitanie uczestników,
Przedstawienie reprezentanta PARP
Przedstawienie idei i celów warsztatu .
Stworzenie przyjaznego klimatu do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń , poznanie się wzajemne
uczestników.
Rundka zapoznawcza: kiedy spotkałem się z mentoringiem po raz pierwszy? Dlaczego
zainteresowałem się tym tematem?
Wdrożenie w fabułę warsztatu – przygotowanie ram programu dla konkretnego przedsiębiorstwa –
grupy kapitałowej
Jako grupa ekspertów doradzacie zarządowi grupy kapitałowej w przygotowaniu i wdrożeniu programu
mentoringu.
Przygotujcie prezentację dla zarządu uwzględniającą korzyści z wdrożenia mentoringu dla
organizacji, uczestników oraz pozostałych pracowników
Analiza SWOT mentoringu w porównaniu do innych form rozwoju pracowników.
Jedna grupa przedstawia porównanie mentoringu i coachingu;
Druga grupa przedstawia porównanie mentoringu i szkoleń

Dobór
par
mentoringu

w

Obie grupy robią analizę SWOT:
Mocne strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Słabe strony mentoringu w porównaniu do szkoleń
Wartość dodana, dodatkowe korzyści i szanse z wykorzystania mentoringu zamiast szkoleń;
Zagrożenia z wykorzystania mentoringu zamiast szkoleń;
Praca w podgrupach:
Jakie znacie metody doboru par mentor – podopieczny?
Jakie są plusy i minusy każdej z metod?
Uszeregujcie metody doboru par od najlepszej dla: specjalisty, menedżera, członka kadry
zarządzającej
Kryteria doboru par w mentoringu:
Praca w podgrupach:
Jakie kryteria warto brać pod uwagę w procesie doboru par?
Na jakiej podstawie można dopasować mentora i jego podopiecznego?
Co, według Was, nie sprawdza się jako kryterium doboru par?
Dyskusja podsumowująca na forum grupy:
Jakie są potencjalne niepowodzenia w procesie doboru par?
Największe błędy i zagrożenia?

Przygotowanie do roli
mentora
i
podopiecznego

Dyskusja na forum:
Jakie są standardowe metody przygotowania mentorów oraz podopiecznych do pełnienia swojej roli?
Krok 2 – przygotujcie prezentację dla zarządu grupy kapitałowej
W jaki sposób przygotować oraz wspierać mentorów i mentees przed rozpoczęciem
programu?
W jaki sposób przygotować i wspierać uczestników w trakcie programu?
W jaki sposób przygotować i wspierać uczestników po zakończeniu programu?
Jeśli będą szkolenia: jakie zagadnienia trzeba poruszyć?

Krok 3 – zastanówcie się, z jakimi potencjalnie problemami mogą spotykać się mentorzy i
mentees w trakcie trwania programu i po programie:
Z czym mentorzy mogą mieć problemy i jak ich do tego przygotować?
Z czym mentees mogą mieć problemy i jak ich do tego przygotować?
Czy pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe działania w ramach przygotowania i wsparcia
mentorów i podopiecznych?
Dyskusja w grupie z ustawieniem się po dwóch stronach: czy instytucje publiczne w ogóle
powinny się interesować mentoringiem i wdrażać własne koncepcje rozwoju mentoringu w
Polsce?
Każdy uczestnik ustawia się – tak lub nie wraz z jakimś uzasadnieniem dlaczego w tym
miejscu;
Praca w podgrupach:
Opracowanie i prezentacja stanowiska każdej z grup – dlaczego (nie) powinny być
realizowane interwencje publiczne w mentoringu?
Jakie działania mogą być / powinny być podjęte by:
o Popularyzować mentoring w Polsce
o Wspierać rozwój profesjonalnego mentoringu w Polsce
W jaki sposób te działania mogą wspomóc lub ograniczyć rozwój mentoringu w Polsce?
Podsumowanie
zakończenie
warsztatu.

i

Zebranie wniosków, jakie korzyści odnieśli uczestnicy, zakończenie, podziękowanie za udział w
warsztacie.

Scenariusze warsztatów – warsztat dla grupy przedstawicieli organizacji wdrażających mentoring – dzień 1:
Moduł
szkoleniowy
Wstęp

Cele merytoryczne
do zrealizowania w module
Przedstawienie się trenera, powitanie uczestników,
Przedstawienie idei i celów warsztatu .
Stworzenie przyjaznego klimatu do wspólnej pracy i
wymiany doświadczeń , poznanie się wzajemne
uczestników.

Identyfikacja zasobów
grupy

Zidentyfikowanie jakimi zasobami wiedzy i w jakich
obszarach dysponują poszczególni członkowie grupy.
Kto zna dobrze zagraniczne standardy? Kto zna
specyfikę i realia polskiego biznesu?
Kto ma doświadczenie w prowadzeniu projektów
mentoringowych ?

Refleksja o mentoringu

Uczestnicy w ramach podgrup opracowują jedno z
kluczowych zagadnień:
• Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa
najbardziej skorzystają z mentoringu?
• Jakie przedsiębiorstwa mają najmniejsze możliwości
we wdrożeniu mentoringu?
• Jakie grupy pracowników skorzystają z mentoringu?
•Jakie grupy pracowników mają
najmniejsze możliwości udziału w
mentoringu?
Jakie są ograniczenia w polskim biznesie
dla mentoringu? Jak działania należy podjąć aby je
wyeliminować?

Rekomendacje
I pomysły

Stworzenie w drodze „burzy mózgów” listy
rekomendacji i pomysłów:
Jakie działania powinny być podjęte w
drodze interwencji
publicznej aby
upowszechnić mentoring w polskim biznesie
?
Kto powinien być beneficjentem pomocy
publicznej?

Prezentacja przez trenera zasad
techniki „burzy mózgów”.
Ćwiczenie: Magia litery „i”.
Przeprowadzenie sesji kreatywnej.
Kolejna karta z Podróży- wspólne
ognisko

„Nie ma idealnego
programu
mentoringowego, ale…

Hasło –klucz: program mentoringowy.
Zastosowanie techniki mapy myśli w całej grupie do
opracowania hasła.
Jakie są dobre praktyki realizacji programów
mentoringowych?
Kluczowe etapy procesu
Jakie są standardy realizacji
programów mentoringowych?
Słabe i mocne strony zagranicznych praktyk
w tym zakresie
Zebranie wniosków, jakie korzyści odnieśli uczestnicy,
zakończenie, podziękowanie za udział w warsztacie.

Przedstawienie zasad mapy myśli .
Przeprowadzenie
przez
trenera
procesu w grupie na dużej kartce
szarego papieru papieru . Dołączenie
kartki do „Pamiętnika Podróży” .

Podsumowanie
zakończenie
warsztatu.
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Technika pracy z grupą,
Działania warsztatowe
Ćwiczenie : „Moja wizytówka”
Prezentacja prowadzona
przez trenera.
Ćwiczenia integracyjne:
„ice brearkers”.
Pierwsza kartka na ścianie: „Początek
Podróży”
Wywiad grupowy prowadzony przez
trenera, ćwiczenie w parach- moje
doświadczenie
z mentoringiem.
Praca warsztatowa: Puzzle
Druga kartka na ścianie
„Nasze wyposażenie w Podróży”
Techniki
kreacyjnego
myślenia.
Uczestnicy występują jako eksperci.
Moderowana dyskusja grupowa,
prezentacja stanowisk i wniosków,
zapisanie na flipcharcie jako kolejną
kartkę z „pamiętnika Podróży”

Czytamy od początku nasz ‘pamiętnik
Podróży” . Na końcu duże
„dziękujemy!

Zbieramy
wszystkie
kartki
flipchartów , notatki z grup.

z

Scenariusze warsztatów – warsztat dla grupy przedstawicieli organizacji wdrażających mentoring – dzień 2:
Moduł
szkoleniowy
Wstęp

Cele merytoryczne
do zrealizowania w module
Przedstawienie się trenera, powitanie uczestników,
Przedstawienie idei i celów warsztatu .
Stworzenie przyjaznego klimatu do wspólnej pracy i
wymiany doświadczeń , poznanie się wzajemne
uczestników.

Identyfikacja zasobów
grupy

Zidentyfikowanie jakimi zasobami wiedzy i w jakich
obszarach dysponują poszczególni członkowie grupy.
Kto zna dobrze zagraniczne standardy? Kto zna
specyfikę i realia polskiego biznesu?
Kto ma doświadczenie w prowadzeniu projektów
mentoringowych ?

„Nie ma
idealnego
mentora , ale…”

Małe grupy wypracowują własne wzorce „idealnego”
mentora
w oparciu o ogólnie znane postaci
archetypiczne.
Zebranie wzorców z grup i opracowanie katalogu cech
idealnego , skutecznego mentora. Odpowiedzi na
pytania:
Jakie kompetencje mentorów powinny być
wspierane w drodze interwencji publicznych?
Jakie zagraniczne standardy kształcenia
mentorów powinny być przeniesione do
Polski?
Podział na trzy grupy: każda opracowuje jeden element
analizy w procesie „Plusy, Minusy, Interesujące” w
kontekście
zastosowania zagranicznych standardów w polskich
realiach.
Zebranie wyników pracy w jeden schemat.
Jak zminimalizować Minusy?
Jak zmaksymalizować Plusy?
Jak wykorzystać Interesujące?

Zagraniczne standardy
vs polskie realia

Podsumowanie
zakończenie
warsztatu.
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Zebranie wniosków, jakie korzyści odnieśli uczestnicy,
zakończenie, podziękowanie za udział w warsztacie.

Technika pracy z grupą,
Działania warsztatowe
Ćwiczenie : „Moja wizytówka”
Prezentacja prowadzona
przez trenera.
Ćwiczenia integracyjne:
„ice brearkers”.
Pierwsza kartka na ścianie: „Początek
Podróży”
Wywiad grupowy prowadzony przez
trenera, ćwiczenie w parach- moje
doświadczenie
z mentoringiem.
Praca warsztatowa: Puzzle
Druga kartka na ścianie
„Nasze wyposażenie w Podróży”
Facylitacja pracy grup przez trenera.
Rysunek „wzorca mentora” i
przypisanie mu określonych cech.
Rysunek jako kolejna „kartka z
Podróży”.

Facylitacja pracy grupy przez trenera.

Wyniki pracy na flipcharcie jako
kolejna „kartka z Podróży”
Czytamy od początku nasz ‘pamiętnik
Podróży” . Na końcu duże
„dziękujemy!
Zbieramy
wszystkie
kartki
z
flipchartów , notatki z grup.
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Mentoring w praktyce
polskich przedsiębiorstw

Komponent I – Analiza danych zastanych oraz badanie jakościowe

Wykonawca: Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Celem projektu było dostarczenie wiedzy na temat:
 Praktyk związanych z wykorzystaniem mentoringu w polskich
przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia mentoringu, form
mentoringu, funkcji mentoringu, zasad doboru mentorów i ich uczniów)
 Zagranicznych trendów w dziedzinie mentoringu oraz doświadczeń
polskich firm związanych z wykorzystaniem mentoringu
 Standardów dotyczących kształcenia mentorów oraz realizacji
programów mentoringowych
 Kodów kulturowych obecnych we współczesnej kulturze masowej,
związanych z następującymi pojęciami: „mentoring”, „lider”
„przywódca/przywództwo”
 Słabych i mocnych stron mentoringu jako formy rozwoju zawodowego
 Korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez mentoring

Projekt składał się z trzech głównych części:
1. Analiza dokumentów i innych danych zastanych (desk-research),
obejmująca zagraniczne standardy kształcenia mentorów i realizacji
programów mentoringowych, wyniki badań dotyczących mentoringu,
dokumenty dotyczące interwencji publicznych związanych w
upowszechnianiem mentoringu i wspieraniem rozwoju mentoringu,
kodeksy etyczne regulujące prace mentorów
2. Pogłębione wywiady z przedstawicielami organizacji zajmujących się
mentoringiem, osobami koordynującymi programy mentoringowe w
przedsiębiorstwach, mentorami i uczniami (mentees)
3. Warsztaty kreatywne z udziałem mentorów, uczniów (mentees), osób
zarządzających działami kadr i przedstawicielami organizacji
zajmujących się mentoringiem

Definicja mentoringu:
Mentoring nie jest zdefiniowany w sposób jednoznaczny:

„Współczesny mentoring to partnerska relacja między
osobą posiadającą doświadczenie i unikalne, wartościowe
dla ucznia kompetencje”

„Jedna z
najskuteczniejszych
metod rozwoju, jakie
mają do dyspozycji
pojedynczy ludzie i
organizacje”

Mentoring

„Jest to bliska relacja z
drugą osobą, które w
profesjonalnej relacji
razem podążają przez
pewien czas po to, aby
przekazywać wiedzę,
myśli, dyskutować różne
trudne sprawy”

Rodzaje i formy mentoringu:
 Mentoring to szczególny rodzaj wsparcia, który jest efektem
długotrwałej relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces
odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego

Formy mentoringu

 Mentoring to jedna z najefektywniejszych metod wspomagających
rozwój i odkrywanie tkwiącego w człowieku potencjału

Mentoring indywidualny
Mentoring grupowy
E-mentoring
Intermentoring
Mentoring biznesowy

Rodzaje mentoringu:

MENTORING
INDYWIDUALNY

MENTORING GRUPOWY

E-MENTORING

INTERMENTORING

MENTORING
BIZNESOWY

• indywidualne spotkania, tzw. mentoring tradycyjny
• relacja w układzie: jednej mentor na jednego podopiecznego
• spotkania o charakterze seminaryjnym
• relacja w układzie: jeden mentor współpracuje jedocześnie z kilkoma
podopiecznymi
• transfer wiedzy i doświadczenia z wykorzystaniem technologii IT
• relacja mentor - podopieczny uzależniona od charakteru danego
projektu mentoringu i dostępnych technologii
• międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia odbywający się
wewnątrz organizacji
• relacja mentor - podopieczny w tzw. odwróceniu ról
• mentoring biznesowy skupiony na rozwoju wiedzy oraz kompetencji
twardych (np.: know-how organizacji)
• mentoring biznesowy skupiony na rozwoju kompetencji miękkich (np.:
przywództwo)

Specyfika standardów kształcenia mentorów i standardów
realizacji programów mentoringowych:

Jakość mentoringu zależy przede
wszystkim od kompetencji mentora

Standard kształcenia mentorów powinien
uwzględniać specyfikę i charakter
organizacji

Standardy
kształcenia
Reguły kształcenia mentorów oraz
realizacji programów mentoringowych
obejmują opisy zachowań oraz zasad
postępowania, które są charakterystyczne
dla danej formy mentoringu

W Polsce nie ma jednolitych standardów
kształcenia mentorów, brakuje też
platformy umożliwiającej wymianę
doświadczeń związanych z
mentoringiem

Kodeksy etyczne w mentoringu:

Kodeksy etyczne pracy mentorów są źródłem
obowiązujących zasad i reguł w procesie realizacji
programów mentoringowych

Różnice w poszczególnych kodeksach etycznych wynikają
z właściwej dla danego kraju/regionu specyfiki realizacji
procesu mentoringu

W kodeksach etycznych praca mentorów regulowana jest
na trzech płaszczyznach:
• opieka nad klientem
• personalne zasady postępowania
• relacje zawodowe

Kodeksy etyczne w mentoringu:

Zasady określone w
kodeksach etycznych
regulujących pracę
mentorów odnoszą się
do ujednoliconych
standardów
zawodowych mentorów
obejmujących (wg
kodeksu opracowanego
przez Europejska Radę
Coachingu i
Mentoringu):

integralność

odpowiedzialność

uczciwość

profesjonalizm

przejrzystość

opiekę

doskonałość

Rozpowszechnienie różnych form mentoringu:

• Najbardziej rozpowszechnione
Mentoring
formy mentoringu to mentoring
indywidulany i
indywidulany oraz mentoring
grupowy
grupowy

E-mentoring

• Programy e-mentoringu są coraz bardziej
popularne i równie często wykorzystywane co
tradycyjna forma mentoringu indywidulanego lub
grupowego

Intermentoring

• Intermentoring, który pozwala na
wymianę doświadczeń pomiędzy
pokoleniami, będzie coraz częściej
pojawiał się w organizacjach

Skuteczność różnych form mentoringu:

Skuteczność

Programy
mentoringowe są jedną
z najefektywniejszych
form rozwoju
zawodowego

Powodzenie
programów
mentoringowych nie jest
zależne od
przyjętej
formy
mentoringu

Intermentoring
postrzegany
jest jako
skuteczne
narzędzie w
procesie
zarządzania
wiekiem w
organizacji

Udział w
programach
mentoringowych jest
istotnym
czynnikiem
mającym
wpływ na
sukces
zawodowy

Relacje
mentora i
podopiecznego są
silniejsze i
bardziej
efektywne
gdy
podopieczny
samodzielnie
wybiera
mentora

Czynniki wpływające na sukces lub porażkę programu
mentoringowego:
Czynniki ogólne

Czynniki indywidualne

Nieprofesjonalne zaprojektowanie programu
mentoringowego

Motywacja mentora i ucznia

Zła komunikacja programu

Dobre przygotowanie do pełnienia ról

Przypadkowy dobór par mentor-uczeń

Determinacja ucznia

Brak jasno określonych zasad relacji mentoruczeń

Otwartość i umiejętność dzielenia się wiedzą
przez mentora

Brak lub słaba ewaluacja programu.

Jasno zdefiniowane i określone potrzeby ucznia

Niezdefiniowanie zakresu kompetencji, które
powinien posiadać mentor

Obawa mentora, że jego uczeń może okazać się
dla niego konkurencją

Brak odniesienia celów programu mentoringu do
celów strategicznych organizacji

Obawa mentora, że praca z uczniem będzie stratą
czasu

Polski rynek usług mentoringowych:

Mentoring na świecie znany od 30 lat, a w Polsce?
• Rynek usług związanych z mentoringiem jest, tak jak sam mentoring w
Polsce, na etapie początkowym

Moda na…
• „Moda i trendy bez dwóch zdań odgrywają znaczenie, na rynek trafia
nowe rozwiązanie do zarządzania i firmy zaczynają się tym
interesować”
• „[Firmy] Decydują się [na mentoring] ponieważ okazało się, że
tradycyjne szkolenia, takie w klasach i wszelkiego rodzaju
alternatywne formy jak coaching, okazały się nieefektywne”

Polski rynek usług mentoringowych:

Polski rynek
usług
związanych z
mentoringiem
dopiero
zaczyna się
rozwijać

nowopowstałe
małe i średnie
przedsiębiorstwa

Obszary, w
których usługi
związane z
mentoringiem
znajdują
odbiorców, to:

organizacje
znajdujące się w
fazie wzrostu

Usługi
związane z
mentoringiem
stają się coraz
bardziej
popularne

edukacja na
poziomie średnim
i wyższym

Często usługi
już istniejące
„dopasowywane” są do
terminu „” (np.
usługi
szkoleniowe
lub
coachingowe)

wykluczenie na
rynku pracy

Mocne i słabe strony różnych form mentoringu:

Mentoring
indywidualny sprzyja
powstawaniu relacji
opiekuńczych,
wspomagających
proces rozwijania
potencjału
podopiecznego

Mentoring grupowy umożliwia otrzymanie informacji
zwrotnej przez podopiecznego od mentora, daje
możliwość nawiązania relacji interpersonalnych
pomiędzy uczestnikami programu, daje możliwość
nawiązania oraz rozszerzenia sieci kontaktów
biznesowych, a także sprzyja wzmocnieniu
kompetencji miękkich uczestników

E-mentoring daje możliwość
wymiany doświadczeń
pomiędzy uczestnikami
programu (zarówno
mentorów jak i
podopiecznych), pozwala na
zapoznanie się uczestników
oraz ułatwia stały kontakt
pomiędzy nimi

Intermentoring
umożliwia
łączenie
doświadczeń
różnych pokoleń
w pracy

Każda forma
mentoringu
posiada
zarówno
mocne jak i
słabe strony

Korzyści dla uczniów z udziału w programach
mentoringowych:
• Bardzo duży, pozytywny wpływ na rozwój zawodowy poprzez rozwój wiedzy,
kompetencji i doświadczenia
• Poszerzenie świadomości siebie i własnego otoczenia
• Poczucie bezpieczeństwa i stabilność – przestrzeń do testowania nowych kompetencji
• Integracja z pracownikami firmy (pozostałymi uczestnikami programu)
• Rozwój umiejętności komunikacyjnych
• Bycie zainspirowanym
• Wzrost motywacji – do pracy i do rozwoju
• Poczucie bycia dostrzeżonym jako człowiek, nie tylko jako pracownik

Korzyści dla mentorów z udziału w programach
mentoringowych:
Rozwój nowych kompetencji – rozwój w roli mentora

Prestiż z roli mentora – wyróżnienie go jako bardzo kompetentnego i wartościowego pracownika

Docenienie kompetencji i doświadczenia mentora

Wzbogacenie pracy o nowe, inspirujące zadania – praca z uczniem

Wzrost świadomości w tym świadomości w zakresie własnego rozwoju

Nowa wiedza uzyskana dzięki uczniowi – aktualizacja wiedzy i nowe spojrzenie

Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Wpływ mentoringu na sytuację zawodową mentorów i
uczniów:
Wpływ mentoringu na sytuacje zawodową mentorów i uczniów jest trudny do
jednoznacznej oceny
Zazwyczaj mentoring jest częścią działań i strategii rozwojowej
• Jego wpływ na sytuację zawodową powinien być pozytywny, chociaż trudny do skwantyfikowania

W przypadku programów np. dla start-up’ów, łatwiej można przeprowadzić
ewaluacje i odpowiedzieć na ile program był skuteczny
• Jednak zbadanie efektu netto programu jest trudne

W większości przypadków mentoring ma pośredni wpływ na rozwój kariery
zawodowej
• Skupia się na rozwoju kompetencji i poszerzeniu świadomości, co nie musi mieć bezpośredniego
wpływu na przebieg kariery zawodowej w krótkim okresie

Korzyści dla przedsiębiorstw z programów
mentoringowych:

Efektywny sposób
rozwijania kompetencji
przywódczych kadry
menedżerskiej

Wspieranie budowania
ścieżek kariery

Budowanie przewagi
konkurencyjnej w
oparciu o kapitał ludzki

Lepsze wykorzystanie
wiedzy i doświadczeń
pracowników

Tworzenie
wewnętrznego rynku
pracy dla
doświadczonych
pracowników

Forma rozwoju
zawodowego dla
młodych, ambitnych
pracowników

Sprawne wdrożenie
pracownika do pracy

Zwiększenie
efektywności
kluczowych
pracowników

Oszczędności
budżetowe

Wzrost lojalności
pracowników

Opracowanie programów mentoringowych:
Proces opracowania
programu mentoringu
powinien być podzielony na
dwa etapy:

Etap 1
Etap 2

• Planowanie i przygotowanie
programu
• Wdrażanie programu

Wiele działań w programie mentoringu jest od siebie zależnych, dlatego jego
wdrażanie powinno się rozpoczynać po zakończeniu planowania
Potencjalne zagrożenia dla
efektywności programu:

Brak jasno zdefiniowanych kryteriów uczestnictwa
Brak monitorowania
Mentor jest jednocześnie przełożonym ucznia
Brak poufności w raportowaniu
Mentoring traktowany jako bonus dla pracownika
Mentoring korygujący
Pojawienie się manipulacji

Standard programów mentoringowych:

Aby
opracować
dobry
program
mentoringowy
należy:

• Stworzyć zespół projektowy
• Przeprowadzić analizę strategiczną (cele,
korzyści, narzędzia, wskaźniki)
• Pozyskać liderów
• Określić czas i warunki realizacji programu
• Opracować strategię komunikacji
• Rekrutację zacząć od mentorów
• Ustalić kryteria doboru par oraz przeprowadzić
ich dobór
• Uroczyście rozpocząć program
• Szkolić mentorów i uczniów (także ich
integrować)
• Monitorować program
• Uroczyście zakończyć program
• Przygotować raport podsumowujący
zawierający rekomendacje dla kolejnych
programów

Przygotowanie mentorów i uczniów do pełnienia swoich ról:

Organizacja:

• Zaufanie
• Cele
• Zaangażowanie

Mentorzy i mentorki
powinni być do swych
ról przygotowani:

• Rozpoczęcia (kick-off)
programu
• Działania HR
(assesment,
development centre) „Nie możemy patrzeć
tylko na program
mentoringowy. To jest
tylko jedna noga, na
której budujemy
przyszłe kadry”

Szkolenia:

• Twarde z zakresu:
czym jest mentoring?
Jakie są role i
odpowiedzialności
każdej osoby w relacji
mentor-podopieczny?
• Miękkie z zakresu
kompetencji
coachingowych w
procesie mentoringu
• Warsztaty z zakresu
komunikacji

Przygotowanie mentorów i uczniów do pełnienia swoich ról:

• Centra oceny (w niektórych
organizacjach)
• Centra rozwoju (w niektórych
organizacjach)
• Szkolenia dla mentorów
Narzędzia
• Wspólne spotkania z opisem celu
przygotowania
programu, jego zasad, opisem ról itd.
mentorów i
• Sesje superwizji dla mentorów
uczniów:
• Warsztat dla uczniów przygotowujący do
roli podopiecznego oraz rozpoczynający /
wspierający proces definiowania celów do
pracy w trakcie programu

Czynniki ograniczające popularność mentoringu:

Wśród czynników ograniczających popularność wśród
polskich przedsiębiorców najważniejsze są:
• Zbyt małe rozpowszechnienie wiedzy na temat mentoringu
• Brak wystarczającej liczby dobrych praktyk
• Dość powszechne przeświadczenie, że jest to oferta dla „dużych” organizacji
• Brak przekonania o efektywności programów mentoringowych
• Uznawanie ich a priori za „drogie”

Mentoring w polskich firmach:
W Polsce rośnie popularność mentoringu, zwłaszcza w dużych firmach z sektora finansowego i
telekomunikacyjnego
Na tych rynkach, gdzie konkurencja opiera się na przewagach związanych z kapitałem ludzkim i
zasobami organizacji, mentoring coraz częściej wykorzystywany jest jako skuteczne narzędzie
szkolenia i przekazywania wiedzy
Im większa i bardziej nowoczesna firma tym większa otwartość na niestandardowe systemy rozwoju
zawodowego

W dużych firmach dominują indywidualne programy mentoringowe

Firmy postrzegają programy mentoringowe jak formę docenienia i motywowania doświadczonych
pracowników
Firmy decydują się na realizację programów mentoringowych przede wszystkim licząc na przyszłe
zyski

Mentoring w polskich firmach – dobór par mentor-uczeń:

Czy dobry mentor i zaangażowany uczeń razem stworzą optymalna
parę?
• Intuicja – to „narzędzie” było wykorzystywane w początkowych
fazach wielu programów
• Decyzji przełożonego, który „najlepiej zna możliwości i potrzeb”

Główne metody doboru par to:

• Uczeń wybiera mentora
• Mentor wybiera ucznia
• Specjalista w zakresie doboru par dobiera pary mentor-uczeń

Mentoring w polskich firmach – dobór par mentor-uczeń:

Pary mentor-uczeń najczęściej tworzone są w Polsce w
oparciu o kwestionariusze potrzeb uczniów, którzy następnie
dokonują wyboru mentora. Decyzję powołującą parę z reguły
podejmują organizatorzy programu

Główne błędy przy dobieraniu par mentor-uczeń to narzucanie
mentorów i nie uwzględnianie potrzeb uczniów
Ważnym elementem w procesie doboru par jest proces
kalibracji

Mentoring w polskich firmach – dobór par mentor-uczeń:

Najbardziej
efektywna
metoda doboru
par mentoruczeń:

• specjalista w zakresie doboru par
przygotowuje rekomendacje na podstawie
dopasowania oczekiwań i potrzeb ucznia do
kompetencji i potrzeb mentora
• rekomendowane pary są wstępnie
weryfikowane przez mentorów a następnie
przez uczniów
• para zostaje dobrana na podstawie
rekomendacji zaakceptowanej przez obie
strony

Mentoring w polskich firmach – dobór par mentor-uczeń:
Czynniki, które należy brać pod
uwagę w procesie doboru par:

• Zgodność kompetencji i
doświadczenia mentora z
potrzebami ucznia
• Spójność wartości mentora i ucznia
• Zgodność metaprogramów mentora
i ucznia
• Preferencje dotyczące wieku
mentora

Kompetencje mentorów:

• Doświadczenie zawodowe,
odpowiedni poziom wiedzy
specjalistycznej
• Umiejętność budowania autorytetu
• Świadomość swoich mocnych i
słabych stron
• Poczucie własnej wartości
• Gotowość do przyjmowania
informacji zwrotnej
• Umiejętność dzielenia się swoim
doświadczeniem
• Wiara w potencjał ludzi
• Umiejętności skutecznej
komunikacji
• Umiejętność budowania poczucia
bezpieczeństwa ucznia

Rekomendacje operacyjne:

• Opracowanie słownika pojęć związanych z mentoringiem
• Kampania promująca ideę mentoringu w mediach, środowiskach
społecznych i biznesowych
• Opisanie i promowanie dobrych praktyk polskich programów
mentoringowych w ramach Mentoring Best Practice Forum
• Wpisanie promocji dobrych praktyk w kampanię informacyjno-promocyjną
na skalę ogólnopolską
• Publikacja promująca wypracowane dobre praktyki
• Zaprojektowanie testów i narzędzi diagnostycznych

Rekomendacje kluczowe:

Opracowanie modelu kompetencji
Zaprojektowanie systemu edukacji i kształcenia profesjonalnych mentorów
Opracowanie Kodeksu Etyki Mentora
Zbudowanie bazy narzędzi do realizacji programów mentoringowych na poziomie bestpractice
Zbudowanie bazy wiedzy dotyczące światowych i krajowych praktyk dotyczących
Mentoringu
Zbudowanie platformy służącej dopasowywaniu mentorów z uczniami
Zaprojektowanie oprogramowania służącego do: efektywnego wyszukiwania i łączenia
mentorów z uczniami, samooceny kompetencji i potencjału w roli mentora i ucznia,
zarządzania programem mentoringowym oraz do pomiaru efektywności programów
Zbudowanie sieci partnerów międzynarodowych promujących polskie rozwiązania za granicą
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Przywódca, lider, mentor
Audyt semiotyczny

Semiotic Solutions dla PARP

Audyt semiotyczny pojęć przywódca, lider, mentor zrealizowanego dla
PARP przez firmę Semiotic Solutions.
Projekt stanowi jedną z trzech części projektu „Mentoring w praktyce
polskich przedsiębiorstw”
Zawartość prezentacji


Cel badania



Przywódca/lider/mentor w perspektywie kulturowo-historycznej



Zjawiska kulturowe wpływający na przywództwo/liderstwo/mentoring w biznesie



Rezydualne, dominujące i emergentne idee przywódcy/lidera/mentora w
biznesie



Kształtowanie się znaczenia mentoringu



Mentoring w dyskursie publicznym



Bariery w kształtowaniu roli przywódcy/lidera/mentora w polskiej kulturze
biznesu

Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw

metodologia
Wywiady
indywidualne
Mentorzy

Deskresearch
Kodeksy
etyczne

Warsztaty

Analiza
semiotyczna

Mentorzy
Prasa

CATI

400

firm małych i
średnich

Uczniowie

Wyniki badao

„Działacze”

Dokumenty
programowe

„Działacze”

Literatura
fachowa

Koordynatorzy

Koordynatorzy

Uczniowie

Publikacje

TV

Reklama
Portale
internetowe

Studia
przypadku

[

Przywódca, lider, mentor
Audyt semiotyczny

]

CEL BADANIA
Głównym celem niniejszego badania była eksploracja dwóch istotnych zagadnień
kulturowych: przywództwo/liderstwo oraz mentor/mentoring w polskiej kulturze
biznesu oraz identyfikacja najważniejszych znaczeń, kodów i barier związanych z
tymi zagadnieniami.
Badanie ma pomóc w zrozumieniu zmian zachodzących w każdym z
eksplorowanych tematów oraz wskazać na potencjalnie interesujące aspekty
komunikacyjne, wskazać sposoby przełamywania barier oraz zainspirować do
tworzenia komunikacji w ramach tworzonych programów interwencji publicznej.

Archiwalne artykuły prasy
branżowej, opiniotwórczej, portali
internetowych, dotyczące tematyki
przywództwa
z lat 1990-1996, 2000-2007

Wątki przywództwa
biznesowego w
filmach/serialach archiwalnych i
współczesnych z lat 1974-2013

Ikonografia
mentoringu
w Internecie

Artykuły prasy branżowej,
opiniotwórczej, portali
internetowych, blogów
dotyczące tematyki mentoringu i
przywództwa
z lat 2010-2013.

CO BADALIŚMY?

Programy telewizyjne oraz filmy
z youtube dotyczące
mentoringu i mentora z lat
2011 -2013.

Ogłoszenia reklamowe
oraz strony internetowe
uczelni wyższych, firm
coachingowych, mentorów
oraz stowarzyszeń
poświęcone mentoringowi.

Artykuły prasy branżowej,
opiniotwórczej, portali
internetowych, blogów
dotyczące tematyki
mentoringu
z lat 2011-2013.

Książki o
tematyce coachingu i
mentoringu z lat 2011 -213.

Przywódca, lider i mentor
w perspektywie
kulturowo-historycznej

Przywódca, lider i mentor w
perspektywie
kulturowo-historycznej

Przywódca/lider
w kulturze polskiej

Zmieniające się wizje przywódcy i lidera w kulturze popularnej

Lata 90.

Lata 70.-80.

Początek lat 2000

1
3
7
6
5

Odważny wizjoner,
Lider zespołu,
Guru

2

Przywódcą wyzyskiwacz,
Autorytarny cynik

Fotosy z filmów:
1. Wall Street, rez. Oliver Stone (1987)
2.Nieoczekiwana zamiana miejsc, reż. J. Landis (1983)
3. Adwokat Diabła , reż. T. Hackford, (1997)
4. Dynastia, reż. I. J. Moore i in, (1981-1989 USA; 1990-1993 PL)
5 Pływanie z rekinami, reż G. Huang, (1994)
6. Aviator, reż. M. Scorsese, (2004)
7. Okładka Newsweek 28 july 2004

4

Przywódcą dyktator,
wódz niepodzielnie rządzący.

Wizerunek
sługi
wiernego,
1655

1

Dajże sep, sery, gęś, jajca, / Długoś rządził, panie
rajca; / Mniema, żem ten rok panem był: / To w niwecz,
com się narobił. / Dajże jeszcze przedsię owies, / By
też więc skakał jako pies. / Rzadkoć mam z ciebie ten
obrok, / Boć go czekam przez cały rok.
Wójt o traktowaniu chłopów przez panów, Krótka
rozprawa między trzemi osobami, Panem, Wójtem a
Plebanem, M.Rej

[Maćko] przywabił jednak nieco ludzi bezdomnych; w
różnych wojnach wziął kilkunastu jeńców, których
pożenił, osadził po chatach — i w ten sposób wieś
poczęła się dźwigać na nowo.
Maćko z Bogdańca,
Krzyżacy, H. Sienkiewicz

2
3
Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie
gości,
Nie chybił gospodarskiej, ważnej powinności:
Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora
Gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora.
Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy;
Bo Sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy.
Sędzia, Pan Tadeusz, A. Mickiewicz

(…) Borynowie byli
rodowi, starzy gospodarze, a Maciej, chociaż urzędu
nijakiego nie sprawował, a gromadzie
przewodził. Jakże, na odwiecznych kmiecych rolach
siedział, z dziada pradziada we wsi był,
rozum miał, bogactwo miał — że chcąc nie chcąc, a
słuchali i uważali go wszyscy.

̨ od niego, ile się da.
, że

.
Bogumił Niechic - Noce i dnie, M. Dąbrowska

Maciej Boryna - Chłopi, W. Reymont

PRZWÓDCA/WŁAŚCICIEL W POLSKIEJ KULTURZE FOLWARCZNEJ

Przywództwo w polskiej kulturze folwarcznej było naznaczone stosunkami
pańszczyźnianymi – władzą autorytarną, opartą na posłuszeństwie i wyraźnym
podziałem na szlachtę i chłopstwo. Z drugiej strony w polskiej literaturze mamy
postaci gospodarzy - chłopów lub niższą szlachtę – stanowiących wzór opiekuńczości,
sprawiedliwości, dbających o dobro podwładnych, pracowitych i prostolinijnych.

1. Wizerunek sługi wiernego, drzeworyt z 1655 r.; http://cpx.republika.pl/sluga.jpg
2. Fotos z filmu Pan Tadeusz (reż. A. Wajda 1999): http://1.fwcdn.pl/ph/06/30/630/587.1.jpg
3. Fotos z filmu Noce i dnie (reż. Jerzy Antczak 1975); http://i.pinger.pl/pgr451/a2c53d80001008834b791ab6/Noce-i-dnie_122.jpg

Prezes Klubu Tęcza
Ryszard Ochódzki z filmu
Miś (1981)
2

1

Dyrektor Wincenty Wardowski z filmu
Czterdziestolatek (1974-78)
Głównym zajęciem dyrektora są zebrania
u ministra Zawodnego i zwoływanie
narad.

Dyrektor Krzakowski z
filmu Co mi zrobisz jak
mnie złapiesz?

4

Dyrektor Aleksander Sochacki z
filmu Uszczelka z cyklu (1974)
Najważniejszy dzień życia

3

PRZYWÓDCA I LIDER Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY – LATA 70. I 80.

Pod koniec lat 70 oraz w latach 80. figurą oznaczającą przywództwo w
przedsiębiorstwie był dyrektor – postać ściśle związana z partią, pokornie realizującą
wolę polityczną określonego ministerstwa. Dyrektor to także pozbawiony kompetencji
czy charyzmy cwaniak, który jednak posiada rozległe kontakty i potrafi załatwić każdą
sprawę wykonując choćby jeden telefon.

1. Fotos z filmu Czterdziestolatek (reż. J. Gruza 1975-77); http://www.tvp.pl/seriale/archiwalne/czterdziestolatek/bohaterowie/dyr-wincenty-wardowski-janusz-klosinski/1073582
2. Fragment plakatu do filmu Co mi zrobisz jak mnie złapiesz (reż. S. Bareja 1978); http://www.seans-online.eu/gfx/large/7c370c63f0bbba0f3a797db0779226a7.jpg
3. Fotos z filmu Miś (reż. S. Bareja 1980); http://moje_misie.republika.pl/tym_i_mis.jpg
4. Fotos z serialu Najważniejszy dzień życia, odc. 1. Uszczelka (reż. A. Konic 1974)
http://www.youtube.com/watch?v=O1wtovXJbu0

1

2

Ferdynand Lipski (Kiler,
1997)

3

Gerard Bonnet, szef Mega
Investment (Czterdziestolatek
20 lat później, 1993)

Henryk Recław, prezydent
ARBET Ltd.

5
4

A. Gąsiorowski, B. Bagsik, Art B

6

Edward Nowak,
(Tygrysy Europy, 1999)

PRZYWÓDCA I LIDER Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY – LATA 90.

W latach 90. przywódcą został biznesmen. Osoba była silnie związana z prestiżem,
przynależnością do klasy wyższej, władzą i posiadaniem. Prezes to technokrata, rządzący
niepodzielnie, hierarchicznie, bazując na wiedzy z zakresu zarządzania oraz własnym
instynkcie, działający odważnie, ryzykownie. Kryterium oceny jego pracy to skuteczność,
często osiągana także nieuczciwymi sposobami. Określany poprzez metafory lwa, tygrysa,
Napoleona.

1. Fotos z filmu Kiler (reż. J. Machulski 1997)
2. A. Jay, Machiavelli i zarządzanie, PWE 1996; 4-5/1996 Manager
3. Fotos z serialu Czterdziestolatek. 20 lat później (reż. J. Gruza 1993-1994)
4. A. Gąsiorowski, B. Bagsik, Art B; Co zostało po Art. B (2011); http://www.polityka.pl/kraj/1517696,2,bagsik-i-gasiorowski-20-lat-po-wielkiej-ucieczce.read
5. Zdjęcie z artykułu „Polerowanie osobowości”, Businessman Magazine 9/1995
6. Fotos z serialu A. Iwiński, Tygrysy Europy (reż. J. Gruza 1999)

Tomasz Adamczyk, (Pieniądze to nie wszystko, 2001)

Frik, Kurtz, Piki (Pierwszy Milion, 2000)
PRZYWÓDCA I LIDER Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY – LATA 2000

Na początku lat 2000. przywódcą zostaje lider, menedżer, stojący na czele teamu,
wskazujący drogę, określający cele. Pojawiają się także bohaterowie, których
przywództwo ma znamiona kreatywności i pomysłowości, tworzą koncepty biznesowe z
niczego, są polskimi wizjonerami, tworzą miejsca pracy. Ważnym wątkiem staje
się też idea przywódcy charyzmatycznego, postaci pobudzającej motywację i
prowadzącej pracowników do celu.

Znaki i pojęcia oznaczające przywódcę w zmieniającym się biznesie

Lata 90.
Biznesman, właściciel,
dyrektor generalny,
prezydent
Przywódca firmy pokazywany
jako posiadacz na tle złotego
logo firmy. W luksusowym
biurze z rzeźbionymi meblami,
marmurami, złotem, skórą,
siedzący w głębokim fotelu,

Początek 2000.
Lider, Manager

Przywódca stojący na czele
zespołu, przewodzi, pokazuje
kierunek, przemawia do
współpracowników, często
nieoficjalnie, bez marynarki, z
podwiniętymi rękawami koszuli.

Dzisiaj
Mentor, guru, wizjoner

Przywódca pokazywany
dynamicznie, w trakcie pracy,
w ruchu, w kontekście
oferowanych rozwiązań
technologicznych.

Korzenie mentoringu
w kulturze polskiej

Wzorce mistrza w polskiej kulturze popularnej
Paść może i Naród
wielki; zniszczeć nie
może, tylko nikczemny!

dopiero rozumiem samotne
bohaterstwo, z jakim sam jeden
wydał on wojnę bezbrzeżnemu
żywiołowi nudy drętwiącej
miasto.

1

Stanisław Staszic

Syn, B. Schultz, Sklepy
cynamonowe

2

3

Halban, wajdelota i mistrz
Konrada Wallenroda

Pracownia Ludwisarza

Pan od Przyrody

4

Ksiądz, Mistrz
Konrada, Dziady,
cz. IV,

5

Rozmowy Mistrza
Polikarpa ze śmiercią

6

7

Mistrz Wit Stwosz,
Historia żółtej ciżemki

Nauczyciel, przewodnik życiowy

Duchowy i religijny
przywódca

Nauczyciel rzemiosła

Ojciec nauczyciel

1. Stanisław Staszic; http://ksp.republika.pl/staszic.htm
2. Halban wajdelota, J.Słowacki, Konrad Wallenrod http://www.cheops.darmowefora.pl/index.php?topic=650.600
3. Pracownia Ludwisarza http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Krakow_bell_caster_from_Behem_Codex_1505.jpg
4. A. Mickiewicz, Dziady,Konrad i Ksiądz. Scena z przedstawienia teatralnego http://4.bp.blogspot.com/ig7n1UNOi9A/UPHuerde2NI/AAAAAAAAAT8/SOWO3YB-_uc/s1600/dziady6.jpg
5. Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, 1463 r.
6. Obraz Jezusa Mistrza, https://www.google.pl/search?q=jezus+mistrz&tbm=isch&source
Pieśń religijna, Mój mistrzu, http://www.tekstowo.pl/piosenka,religijne,moj_mistrzu.html
7. Historia żółtej ciżemki, 1961, reż. S. Chęciński, http://i1.ytimg.com/vi/dn_dSMDkX-M/hqdefault.jpg

To są postanowienia.
Po pierwsze nikt nie ma rzemiosła wykonywać, kto
by nie uzyskał prawa miejskiego i nie przyniósł
dokumentu na wykonywanie swego zawodu. Raz
na kwartał ma każdy towarzysz cechowy dawać
jeden grosz do kasy.
Jeżeli czeladnik odchodzi od swego mistrza i jest
mu winien pieniądze, ma mu się prawo zająć
suknie albo inne sprzęty i żaden mistrz nie może
go u siebie trzymać, dopóki się z tamtym nie
ugodzi.
Również czeladnikowi szyjącemu jako towarzysz
winno się dawać grosz na tydzień,
a młodszemu czeladnikowi jeden skojec na trzy
tygodnie. Kto więcej swemu czeladnikowi daje,
jako w tym piśmie napisano, i czyni to na przekór,
ten powinien dać dwa funty wosku.

Mistrz Wit Stwosz
kadr filmu „Historia żółtej ciżemki”,
reż. Sylwester Chęciński, 1961

Ze statutów wrocławskich z XVIII w. Teksty źródłowe do
nauki historii w szkole. Opracował R. Heck, zeszyt 8.
Warszawa 1959

Pracownia Ludwisarza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Krakow_bell_caster_from_Behem_Codex_1505.jpg

MISTRZ RZEMIOSŁA

Od czasów średniowiecznych instytucja cechów rzemieślniczych, skupiająca
przedstawicieli poszczególnych zawodów umożliwiała kształcenie w jej ramach
uczniów, później czeladników, którzy nabywali umiejętności, terminując przez lata u
swego mistrza cechowego, który przekazywał im wiedzę i zaświadczał o ich kunszcie.

3

4

Karol Stosiek.
Rzemieślnik w PRL.
5
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2

MISTRZ Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY – OKRES PRLu.

W okresie PRLu relację wystawiono na poważną próbę dewaluując mistrza,
torpedując ideę solidności i fachowości. Władza podjęła czynną walkę z
rzemiosłem, będącym przejawem prywatnej inicjatywy.

1. Plakat PRL-u,http://stylowi.pl/gosiahel/842049/magic
2. Artykuł z prasy okresu PRL, Z tej brygady można brać przykład, http://terazhuta.pl/rumburak/images/Brygada.jpg
3. Zdjęcie z artykułu Historia kartuskiego rzemieślnictwa http://expresskaszubski.pl/z-szuflady/2007/02/historia-kartuskiego-rzemieslnictwa
4. Zdjęcie z artykułu Historia kartuskiego rzemieślnictwa http://expresskaszubski.pl/z-szuflady/2007/02/historia-kartuskiego- rzemieślnictwa
5. Kadr z filmu Rzemieślnik w PRL http://kronikaopolszczyzny.pl/#/rzemieslnik-w-prl/

Okładka pisma „Manager”, kwiecień, 1996

Kim Woo Choong, KOREAŃSKI TYGRYS MOJA DROGA DO SUKCESU, Książka i
Wiedza, 1995

MISTRZ Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY – LATA 90.

Lata 90. przyniosły natomiast ogromne zainteresowanie mentorami, nauczycielami z
obszaru biznesu. Ponieważ nie znajdowano ich na lokalnym podwórku, ze względu na
wielką pokoleniową transformację, odejście “starych dyrektorów” i pojawienie się
nowych młodych, mentorów sprowadzano z krajów Europy Zachodniej i Ameryki.

mentoring w dyskursie publicznym w Polsce:
 pojawia się około roku 2004,
 jest pochodną rozwoju coachingu,
 efekt realizacji programów finansowanych z EFS.
Coaching przyczynił się do propagowania mentoringu w
obszarze branży szkoleniowej, a także jako nowej formy
zarządzania pracownikami.

Zjawiska kulturowe wpływające
na przywództwo, liderstwo, mentoring
w biznesie

Zjawiska kulturowe wpływające
na przywództwo/liderstwo/mentoring w biznesie
Sieciowość,
crowdsourcing
Nowe pokolenie
indywidualistów
Przywództwo
liderstwo
mentoring

Innowacyjność w
biznesie

Społeczni przywódcy

Kryzys a korporacje
Wzrost jakości życia
Eco idee

Innowacyjność w biznesie

Promowanie innowacyjności w
gospodarce, a także nowych
sposobów myślenia wyzwalających
kreatywność (np. design thinking) oraz
początki kolaboracji nauki z biznesem.

Zmienia się pożądany obraz przywódcy –
od sprawnego technokraty do wizjonera,
kreatora, korzystającego raczej z
rozwiązań przyszłości i najnowszych
technologii
Mentoring kładąc nacisk na kreowanie
interaktywnej i sieciowej przestrzeni relacji
międzypracowniczych, wpisuje się w model
innowacyjnego zarządzania firmą.

Społeczni przywódcy

Nowy typ przywództwa na światowej
scenie promowany przez
charyzmatyczne postaci,
przełamujące hierarchię, otwartość.
Zwrot ku ludziom, odwrót od
biurokracji i formalnych relacji.

Obecne idee coraz silniej podkreślają
ważność koncentracji uwagi lidera na
ludziach i problemach, a nie etykiecie,
hierarchii, formie czy atrybutach władzy.
Przywódca - mentor stanowi
zaprzeczenie autorytarnej formy
rządów.
W 1998 r. burmistrzem został Enrique Peńalosa, który rozpoczął
urzędowanie od prostego pytania: czyje jest miasto? Czy ma służyć 30
proc. mieszkańców posiadających samochody, czy też raczej
niezmotoryzowanej większości.

Wzrost jakości życia

Zdrowie psychiczne i dobre
samopoczucie ważne w pracy a
także poza nią. Silna krytyka
instrumentalnego i eksploatacyjnego
podejścia do pracowników.
Poszukiwanie indywidualnej ścieżki
kariery, zawodowej drogi.

W kulturze mówi się o konieczności
zmiany podejścia lidera do roli i miejsca
pracownika w strukturze firmy, o jego
otwarciu na relacje międzyludzkie

Zjawisko to w znacznym stopniu może
przyczynić się do intensywnego rozwoju
mentoringu opartego na partnerstwie,
wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Sieciowość, crowdsourcing

Współdziałania płynące z inicjatyw
internetowych, ważność 3. sektora.
Brak hierarchii, spłaszczanie
struktury, sieciowość, mądrość
tłumu, współpraca.

Przywódca w takim sieciowym modelu
staje się częścią zespołu, koncentruje się
na ogólnym zawiadywaniu projektami,
nadawaniu im kierunku.

Mentoring staje się stylem zarządzania
wdrażającym model organizacji uczącej
się - w tym starszych pracowników od
młodszych.

W schemacie władzy rzeczywiście mamy piramidę: na górze prezesa, potem kolejno
poziomy dyrektorów, kierowników i pracowników. W schemacie procesowym nie
stawiamy żadnej piramidy na głowie — on nie ma w ogóle nadrzędnego elementu
wobec innych. Znajdziemy w nim takie elementy, jak np. badanie rynku, projektowanie,
wytwarzanie, dostarczanie, sprzedawanie, finanse, informatyka, budowanie zespołu,
podejmowanie decyzji. Synchronizacja działań pomiędzy procesami nie dokonuje się
przez sygnały płynące z centrali, ale przez bilateralne kontakty każdego procesu ze
wszystkimi swoimi kooperantami — wewnętrznymi i zewnętrzni dostawcami i klientami.

Kryzys a korporacje

Wskazywanie wielkich korporacji
finansowych oraz osób
zarządzających nimi w sposób
nieodpowiedzialny zachłanny,
cyniczny, jako głównych
odpowiedzialnych za kryzys
finansowy.
Wzrastające nastroje
antykorporacyjne, społeczne
obwinianie wielkich firm za katastrofy
ekologiczne, wykorzystywanie
pracowników itp..

Ideę autorytarnego przywództwa opartą na
starych wartościach należy poddać
społecznej krytyce.

Idea ta rzutuje na mentoring,
rozpatrywany w kategoriach lekarstwa
na kryzys.

Praca w korporacji najczęściej wiąże się z wyścigiem szczurów, funkcjonowaniem w
stresie i pod nieustanną presją, monotonią oraz licznymi nadgodzinami. Właściwie, to
tylko od nas zależy czy korzyści płynące z pracy w korpo przysłonią jej minusy, czy
też będą one dla nas nie do przeskoczenia.

Nowe pokolenie
indywidualistów
W kulturze do głosu dochodzi nowe
pokolenie: pragmatyczne,
wewnętrznie zróżnicowane,
skoncentrowane na pasji, własnej
drodze. Niechętne autokratom i
sztywnym strukturom.

Dotychczasowy autokratyczny sposób
zarządzania stoi w opozycji do wartości
wyznawanych przez członków pokolenia Y,
czas na nowe idee przywództwa.

Mentor w nowym znaczeniu to idealny
przywódca firmy dla przedstawicieli
pokolenia Y.

Młodzi preferują konsensus i partycypacje zamiast narzucania
zdania i autokracji, przywództwo elastyczne i organiczne
zamiast ustalonych, sztywnych struktur i hierarchii. Oczekują
przywództwa partycypacyjnego, angażującego i inspirującego,
innymi słowy Dobrego przywództwa.

Eco idee

Eco idee, takie jak: minimalizm,
inspiracja naturą, podglądanie i
naśladowanie zjawisk, mechanizmów
obecnych w naturze.

Przywódca/lider staje się osobą, która
w nowy sposób spogląda na strukturę
firmy, możliwości pracy organizacji jak
i jej relację z otoczeniem.

Mentorowi bliski jest model
zarządzania, dążący do zachowania
równowagi w ramach firmy.

Wniosek? Wybierz tylko JEDNĄ rzecz, która ma potencjał przynieść
Ci pieniądze, i w pełni się na niej skoncentruj, aż zaczniesz zarabiać.
Oto i minimalizm w biznesie.
Myślenie minimalistyczne można zastosować także do efektywności.
Mistrzem w tym jest wspomniany już wcześniej Everett Bogue, który
napisał na ten temat nawet darmowego e-booka „Minimalist Workday”.
Ekosystem biznesowy obejmuje dostawców, dystrybutorów,
podwykonawców, producentów porównywalnych produktów lub
usług, dostawców technologii i wiele innych organizacji – tworząc
sieć wzajemnych powiązań. Podobnie jak poszczególne gatunki w
ekosystemie biologicznym, każdy uczestnik ekosystemu biznesu w
końcu podziela los systemu jako całości. Harvard Business Review.

Rezydualne, dominujące
i emergentne idee
przywódcy, lidera, mentora w
biznesie

RESIDUAL

DOMINANT

Wielki wódz

Autorytet
mędrca

Autorytarny
cynik
Technokratyczny
menadżer
Prawdziwy
gospodarz

EMERGENT
Przyjacielskie
relacje

Charyzmatyczny
lider

Mistrz relacji mentor

Natchniony kurator

Sieciowa
samokontrola

Zdeterminowany
fighter

Przewodnik stada

Geniusz, guru
Opiekun rodzinnej
tradycji

Prospołeczny
idealista

RESIDUAL

Przywódca o władzy absolutnej, autorytarny, na
szczycie struktury hierarchicznej, autokrata.
Pracownik zasobem firmy obok innych zasobów
materialnych czy finansowych.

RESIDUAL

Wielki
wódz

Przywództwo jako wodzostwo, niepodzielne sprawowanie
władzy, maksymalizacja zakresu wpływów i posiadania,
bogactwo. Być królem, biznesowym magnatem,
naczelnym wodzem, panującym nad światem.

Odwołania do wielkich przywódców,
królów, wojennych strategów, polityków,
np. Napoleona, Aleksandra Wielkiego,
Churchilla

Znaki władzy – król (korona), król
szachowy, fotografowanie od dołu z
uniesioną głową, przywódca stojący,
trzymający rękę na mapie, globie
Język podniosły, wojenny, polityczny,
megalomański - mówienie o
mocarstwach, imperiach, władzy,
strategii, zmianie świata, zwycięstwach
Współczesny bohater – Rupert Murdoch,
Jan Kulczyk

Ilustracja 5.2

RESIDUAL

Technokratyczny
menadżer

Przewodzenie jako zarządzanie, bardzo racjonalne,
oparte na teoriach i wiedzy kierowanie, sterowanie,
kontrolowanie. Skuteczność, zysk, ROI itp. jako kryteria
wartości w przywódcy. Pracownicy jako zasób.

Obrazy schematów, grafów, wykresów,
obliczeń, a także racjonalny język danych
i liczb.
Wykorzystywanie pojęć fachowych z
dziedziny ekonomii i zarządzania (np.
reorganizacja, controlling i in.),
proceduralność
Przywódca pokazywany jako
korporacyjny menadżer, bardzo schludny,
w garniturze i krawacie, siedzący za
uporządkowanym biurkiem.
Bohater współczesny – Peter Drucker,
Leszek Czarnecki

Peter Drucker powiedział kiedyś, że „w skutecznym
przywództwie nie chodzi o liczbę wystąpień czy bycie
lubianym; skuteczne przywództwo jest definiowane
Ilustracja 5.3
przez rezultaty, a nie atrybuty”

RESIDUAL
RESIDUAL

Autorytarny
cynik

Charakterystyczne postaci, pozbawione
empatii, gwałtowne, brutalne, agresywne,
chłodne.
Znaki niebezpieczeństwa, zła, agresji –
ciemna kolorystyka, krew, język
podkreślający okrucieństwo,
bezwzględność, agresywność
Współcześni bohaterowie – Mark
Zuckerberg, Erick Packer (Cosmopolis),
Dave Harken (Szefowie wrogowie)

Przywództwo to kierowanie się zasadą „cel uświęca
środki”. To makiawelizm, brutalność, dbałość o osobisty
interes, wyrachowanie, chłodna kalkulacja, nie liczenie
się z innymi jeśli nie służą realizacji celu.

RESIDUAL

Prawdziwy
gospodarz

Wzorowanie na archetypie polskiego
gospodarza, znanego z literatury (np.
Maciej Boryna z Chłopów, czy Bogumił
Niechcic z Nocy i dni)

Pokazywany na tle swojego zakładu,
„majątku”, w stroju roboczym.
Przywódca odwołuje się do wspólnych
wspomnień jego i pracowników, szanuje
oddanie i ciężką pracę, kiedy trzeba jest
surowy i stawia zawsze na swoim.

Współczesny bohater: Andrzej Kowalski

Przewódca głęboko zaangażowany, przywiązany do ludzi
i biznesu, który zbudował ciężką pracą. Przywódca
stawia na swoim, decydent, surowy, wytrwały, zawzięty,
dogląda gospodarstwo, docenia ciężką pracę
pracowników.

DOMINANT

Przywództwo skupione na budowaniu relacji z
pracownikami i otoczeniem rynkowym. Przywódca jest
kreatorem i technokratą w jednym. Koncentracja na
tworzeniu i aktywizowaniu silnego zespołu pracowniczego.

Ilustracja 5.6

DOMINANT

Autorytet
mędrca

Kulturowe znaki mędrców – postaci stare
stare obrazy filozofów, duchowych guru
(np. Ghandi, Jezus), wschodnich
uczonych.

Znaki i pojęcia dotyczące wiedzy
duchowej – tao, zen, symbole yin yang,
boskie oko
Jęzk mędrca, odwołania do zasad,
wartości, nieznanej, starożytnej wiedzy
przodków, mówienie o nauczaniu,
nauczycielu, ojcu, guru, mędrcu
Współczesny bohater – Warren Buffet

Przywództwo jako stanowienie autorytetu, bycie
duchowym mistrzem, guru, mędrcem, nauczycielem.
Nauczać, przekazywać ogromną wiedzę, także duchową,
czy dotyczącą wartości, relacja mistrz-uczeń.

DOMINANT

Opiekun
rodzinnej tradycji
Pokazywanie przywódców – ojców – na
zdjęciach z całą rodziną, z centralną
pozycją „głowy” rodziny, zdjęcia często
czarnobiałe lub w sepii
Styl rządzenia opisywany przez takie
pojęcia jak stabilność, staranność,
bezpieczeństwo, rozwaga, zdrowy
rozsądek
Przywództwo jako wiedza wyprowadzona
z doświadczenia, mądrość pokoleń, na
przekór szkołom prowadzenia biznesu
Skoncentrowanie na ludziach, jako
zespole, członku rodziny, przywiązanie
do ludzi, a nie „łowienie gwiazd z rynku”
Współczesny bohater: Andrzej Blikle

Przywódca kontynuujący i promujący rodzinną tradycję.
Biznes jest jak rodzina, z patriarchalnym systemem,
hierarchią, z jasnymi zasadami. Pracownicy, jako element
rodziny lub przyjaciele rodziny, o których należy dbać.

DOMINANT

Charyzmatyczny
lider

Obrazy teamu z liderem na czele (często
w roli ptaka), jako prowadzącym klucz
pracowników, oświetlającym drogę,
pokazujący kierunek, narzędzia
wskazujące kierunek – kompas,
kierunkowskaz
Język entuzjastyczny, pełen ekscytacji,
charakterystyczny dla przemówień
motywujących, Mówi się tutaj o inspiracji,
pasji, charyzmie itp..
Współczesny bohater – Larry Page

Przywództwo to umiejętne tworzenie relacji, pobudzanie
pasji i poczucia wspólnego celu pracowników. To
wzbudzanie szacunku, nadawanie kierunku, budowanie
wspólnoty wizji i celu.

DOMINANT

Natchniony
kurator

Znaki odnoszące się do sztuki,
malarstwa, muzyki, fotografii – kolory,
palety, dyrygenci, reżeserowie, teatralne
sceny, obrazy

Język pochodzący ze sztuk plastycznych
(np. kompozycja, projekt) a także do
elitarności, opisu sztuki wyższej
(przywództwo wyższego stopnia)
Współczesny bohater: Paweł Dangel

Przywództwo jako tworzenie plastycznej, muzycznej
kompozycji., realizacja natchnionych idei. Bycie liderem
to bycie artystą, humanistą z pietyzmem podchodzącym
do materii organizacji, ludzi, biznesowych konceptów.

DOMINANT

Zdeterminowany
fighter

Język wykorzystujący pojęcia oraz
obrazy pochodzące z obszaru sportu –
bokserzy, biegacze, footboliści
amerykańscy, wspinacze, mówi się o
wyścigu
Znaki zwycięstwa – puchary, podium,
pierwsze miejsce
Odniesienia do superbohaterów
Pokazywanie sprawności, mięśni

Charakter języka motywujący, w formie
imperatywów, wykrzykników
Liderem, dziś już klasycznym,
realizującycm tę ideę jest Jack Welch.

Przewodzenie jako walka, sportowa rywalizacja, bycie
„fighterem”, wyprzedzanie pozostałych graczy, dążenie
do mistrzostwa, motywowanie siebie i zespołu do bycia
najlepszym.

DOMINANT

Geniusz, guru

Znaki kreatywności – kolorowość,
barwne, plamy, mózg, lub futuryzmu sci-fi
– maszyny przyszłości, fantastyczne
technologie, błyski światła

Język podkreślający odwagę myślenia,
myślenia inaczej, determinację do
realizacji marzeń, przyznawanie prawa
do irracjonalności, geniusz intuicji, a
także wolności myśli
Współcześni bohaterowie – Elon Musk,
Steve Jobs

Przewodzenie to tworzenie zupełnie nowych,
oryginalnych wizji, konceptów zmieniających świat. To
kreatywność, odwaga do przekraczania granic
możliwości, marzeń. Geniusz zmieniający świat na
lepszy.

EMERGENT

Przywódca staje się twórcą siatki powiązań i relacji wewnątrz
firmy. Płaska struktura zarządzania. Samodzielność I duża rola
zespołów pracowniczych w podejmowaniu decyzji.

EMERGENT

Mistrz relacji

Przywództwo jako bliska, mentorska relacja z
pracownikami. To odkrywanie i wyzwalanie potencjału
pracowników, doskonalenie ich silnych cech,
inspirowanie.

Znaki skrzydeł jako metafora
uwolnionego potencjału
pracowników.
Język posługujący się pojęciami z
obszaru psychologii, mówi się tutaj
o relacjach, potencjale,
osobowości, czuciu itp.

Nasze badania nad przywódcami
określonymi mianem „inspiratorów"
ujawniły pewne charakterystyczne dla
nich sposoby kształtowania w zespole
kolektywnej, udzielającej się wszystkim
(„wirusowej") inteligencji

EMERGENT

Prospołeczny
idealista

Odwołania do pozytywizmu, powoływanie
się na postać Wokulskiego, jako figury
łączącej w sobie przedsiębiorczość z
wyższymi ideami

Opisywanie szefów firm jako filantropów,
społeczników, pojawiają się tutaj takie
pojęcia jak odpowiedzialność, etyka,
patriotyzm, ludzie, CSR
Znaki takie jak ziemia, z której wyrasta
pojedyncza łodyga, siewca, polska flaga

Przewodzenie przedsięwzięciu biznesowemu, jako
realizacja ideałów – społecznych, patriotycznych. To
wspieranie tworzenie miejsc pracy, kształcenie
pracowników, tworzenie możliwości rozwoju dla ludzi.

EMERGENT

Przywódca stada

Nawiązania najczęśniej do zwierząt
stadnych – np. koni, wilków
Odwołania do nauk przyrodniczych
biologii, ekologii, etologii, opisujących
systemy funkcjonowania przyrody,
schematy zachowania i postępowanie
zwierząt w stadzie
Odwołanie do siły przywódcy wynikającej
z jego naturalnych umiejętności ale i
głębokiego rozumienia relacji w stadzie.

Przywództwo oparte na prawach natury, dla którego
relacje w stadzie, życie społeczne zwierząt, sposób
funkcjonowania różnych obszarów natury jest
uniwersalnym wzorem do naśladowania.

EMERGENT

Przyjacielskie
relacje

Znaki wspólnoty, podkreślające brak
hierarchii – koło, okrągły stół, połączone
ręce
Nieformalny język, mówienie po imieniu,
wyrażanie emocji i przywiązania,
pokazywanie relacji, minimalizacja
znaków hierarchii
Pojęcia takie jak: szacunek, relacje,
razem, przyjaciel, partner, radość,
pozytywna energia, wzajemność,
kreatywność
Współczesny bohater – Anna Zawadzka
(bohaterka serialu Przepis na życie,
serial TVN)

Przewodzić to tworzyć zespół oparty na emocjonalnych
relacjach, przyjaźni, który wspólnie podejmuje decyzje co
do kierunku działania,

EMERGENT

Sieciowa
samokontrola

Znaki sieciowości – splątane liny,
sieciowe struktury, grupy wspólnie
poruszających się ptaków, struktury
kryształów

Taki typ przywództwa opisuje się jako
przywództwo przyszłości, utopijny świat
szczęśliwych samomotywujących
się pracowników
Współczesne firmy, tak działające:
Morning Star, Valve

Przywództwo jako rozproszona sieć, w której decyzje
podejmuje grupa, każdy jest tutaj menadżerem, każdy
podejmuje decyzje, każdy i jest odpowiedzialny przed
wszystkimi.

Kształtowanie się znaczenia mentoringu

Mentoring
Etymologia słowa nawiązuje do greckiego eposu Odysei. Dyskursy powołują się na osobę
Mentora – mitologicznego opiekuna i nauczyciela Telemacha, syna Odyseusza.
W Polsce pojęcie mentoringu weszło do dyskursu publicznego około 2004 r. To pochodna
rozwoju coachingu, a także efekt realizacji programów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Coaching przyczynił się do propagowania mentoringu w obszarze
branży szkoleniowej, a także jako nowej formy zarządzania pracownikami.
Zainteresowanie tematyką mentoringu wzrasta w 2013 r., wtedy następuje największy
przyrost tekstów poświęconych temu zagadnieniu.
Dyskursy definiujące pojęcie mentoringu odwołują się do relacji:

Mistrz-Uczeń

Osoba bardziej doświadczona (mentor) - osoba zdobywająca doświadczenie (mentee);

Opiekun - Podopieczny
Mentoring to budowanie relacji o charakterze biznesowym, ustrukturyzowane, ale bez
sztywnej hierarchii, przyjacielskie oparte na autorytecie. Mentor przekazuje wiedzę, dba o
rozwój podopiecznego i jego zaufanie.

Pojęcia mentoring i coaching używane równorzędnie, a nawet
bliskoznacznie, brak wskazań co do ważności.

Dyskurs obecny na stronach
internetowych uczelni wyższych,
organizacji oraz na blogach.

Niejasne granice znaczeniowe pojęć coaching i mentoring.
Nachodzenie się znaczeń.

Dyskurs obecny w prasie oraz w
publikacjach na stronach www.
Nabierający na sile na przestrzeni
ostatnich lat.
Możemy zaobserwować próbę
zdefiniowania pojęcia mentoringu,
który przedstawiany jest jako bardziej
profesjonalna od coachingu profesja.

Mentoring w dyskursie publicznym

Cztery grupy dyskursów o mentoringu
Lekarstwo
na kryzys
w firmie

Nowy typ
przywódcy

Szansa dla
młodych
Sposób na
pokolenie
Y

Łowienie
talentów

Mentor
w roli
przywódcy

Nowoczesne
standardy
zatrudnienia

Droga do
sukcesu

Ratunek
dla Polski
Mentoring
poza firmą

Mentoring
w firmie

Pomysł na
pracownika
50+

Rodzic
mentorem
Wolontariat
w nowej
odsłonie

Mentorzy
na masową
skalę

Ośmieszany
autorytet

Mentoring
w innych
obszarach

Nostalgia za
mistrzem

Mentor w roli przywódcy

Pojedynczy dyskurs obecny w prasie opiniotwórczej i branżowej.
Podkreśla wyczerpanie się starego modelu przywództwa, m.in. za
sprawą kryzysu czy szeroko opisywanego w mediach upadku
autorytetów.

Nowy typ przywódcy

Mentor nowy typ przywódcy a mentoring to nowoczesny sposób
zarządzania ludźmi.

Dyskurs obecny w prasie
opiniotwórczej i branżowej.
Podkreśla wyczerpanie się starego
modelu przywództwa – często
pojawiają się pojęcia kryzysu, upadku
autorytetów, braku etycznego wzorca.

Mentoring w firmie
Grupa dyskursów przedstawia mentoring w kategoriach narzędzia
naprawiającego błędnie działający system firmy lub usprawniającego
dotychczas wdrożone rozwiązania.

Łowienie talentów
Lekarstwo na kryzys w firmie
Nowoczesne standardy
zatrudnienia

Mentoring w firmie
Pomysł na pracownika
50+

Szansa dla młodych
Sposób na pokolenie Y

Mentoring jako lekarstwo na kryzys w firmie, podkreślający wagę
sprawnego i etycznego wykorzystania zasobów ludzkich i
finansowych w biznesie.

Dyskurs w prasie codziennej,
branżowej oraz na stronach www.
Dyskurs przedstawia mentoring w
kategoriach narzędzia
naprawiającego i usprawniającego
błędnie działający system państwa.

Mentoring jako szansa na znalezienie pracy lub dalszy rozwój
zawodowy osób starszych.

Najsilniejszy ze wszystkich
analizowanych dyskursów.
Posiada charakter sprawozdawczopropagandowy.

Mentoring to sposobność młodych na odnalezienie się
zawodowe na rynku pracy.

Drugi do do siły z analizowanych
dyskursów. Szeroko obecny w prasie
codziennej, opiniotwórczej i
branżowej.

Mentoring sposobem na kłopoty pokolenia Y na rynku pracy.

Dyskurs pojawiający się w prasie
branżowej, opiniotwóczej a także w
publikacjach internetowych.

Mentoring jako światowy standard rekrutacji pracowników na polskim rynku.

Dyskurs obecny w prasie
branżowej oraz na stronach www.
Dyskurs przedstawia mentoring
jako światową normę, zachodni
standard, który zaczyna być
implementowany na rynku polskim.

Mentoring narzędziem do wyławiania talentów firmowych oraz
diagnozowania potencjału pracowników.

Dyskurs obecny w prasie
branżowej. Dyskurs koncentruje się
na pokazaniu sposobów
identyfikacji, diagnozy i weryfikacji
potencjału pracowników.

Mentoring poza firmą

Dyskursy budujące obraz mentoringu jako
zewnętrznej instytucji, organu pełniącego funkcje
doradcze, pomocnicze i inspirujące, w tym mentorów
biznesmenów doświadczonych w biznesie, niosących
wsparcie młodym, startującym firmom

Ratunek dla Polski

Droga do sukcesu

Grupa dyskursów uzasadniających potrzebę istnienia instytucji mentoringu.

Dyskurs obecny w prasie oraz na
stronach www.
Podkreśla użyteczność zjawiska
mentoringu w odwołaniu do
kluczowych problemów polskiego
społeczeństwa: starzenia się
populacji oraz dysfunkcyjności
systemu edukacji.
Pojawiają się pojęcia uwypuklają
potrzebę natychmiastowego
wdrożenia mentoringu; teraz, dziś,
dobry czas, wyzwanie czasu.

szczególnego znaczenia z kilku powodów.
wiadczonych pracowników nad
rozwijaniem kariery podwładnych (choć zapewne nie wszyscy nazywają to
w
dobrze ocenia ten sposób transferu wiedzy. Nadal jednak Polska odstaje
pod względem zatrudnienia pracowników powyżej 50. roku życia. (…)
Mamy więc do czynienia z marnowaniem zasobów – umiejętności co
najmniej kilkuset tysięcy Polaków nie są wykorzystywane, choć seniorzy
jako pracownicy cechują się doświadczeniem, koncentracją, dokładnością i
zdyscyplinowaniem.

Mentoring to droga do sukcesu, szansa uczenia się od najlepszych.

Dyskurs silnie obecny w prasie
opiniotwórczej, codziennej oraz
branżowej.
Koncentruje się na prezentacji
mentoringu jako sposobu na
rozwijanie własnego biznesu w
oparciu o doświadczenie ludzi
sukcesu.

W komunikacji warto stawiać na ten
aspekt mentoringu, czyli
waloryzować doświadczenie tych,
którzy osiągnęli sukces i są
mentorami, a z drugiej pokazywać
młodych korzystających z
doświadczenia starszych.

Mentorzy na
masową skalę

Wolontariat
w nowej odsłonie

Mentoring w innych obszarach kultury
Grupa dyskursów dotyka tematu samego pojęcia mentora, a także
masowości i powszechności mentoringu, tworzących tym samym
skojarzenia z łatwością i szybkością.

Rodzic mentorem
Ośmieszany autorytet

Nostalgia za mistrzem

Nostalgia za starym rozumieniem pojęcia mentor. Mentor
w tym znaczeniu to autorytet, nauczyciel starej daty,
cieszący się szacunkiem.

Dyskurs obecny w prasie,
programach telewizyjnych –
serialach, programach telewizji
śniadaniowej.

Ośmieszanie starego znaczenia pojęcia mentor,
utożsamianego z autorytetem, mistrzem, wzorcem do
naśladowania.

Dyskurs młodych w mediach
społecznościowych i portalach
internetowych.

Idea mentoringu dla każdego upowszechnia pojęcie, pozbawiając
oznak wyjątkowości i prestiżu.

Dyskurs silnie obecny na blogach
internetowych oraz w prasie.
W dyskursie dominują pojęcia
podkreślające masowość i
powszechność mentoringu: każdy,
każdego, wszyscy, seniorzy.

Niebezpieczeństwo
upowszechnienia

Rodzic w roli mentora - nowoczesnego rodzica
dopasowanego do wymogów współczesności.

Dyskurs obecny w prasie
branżowej i w publikacjach na
stronach www. Dyskurs
przedstawia mentoring jako
element nowoczesnego, opartego
na partnerskich relacjach
rodzicielstwa.

Rozszerzanie znaczenia pojęcia mentoring o kontekst
wolontariatu. Nowe znaczenia mentoringu: opiekun,
przewodnik życiowy.

Wolontariat w
nowej odsłonie

Dyskurs obecny w publikacjach na
stronach www sytuujący pojęcie
mentoringu w obszarze wolontariatu.

Bariery w kształtowaniu roli przywódcy,
lidera, mentora w polskiej kulturze
biznesowej

11 najważniejszych stereotypów i barier
Artykuły prasowe, fora dyskusyjne i blogi
odzwierciedlają krążące w kulturze przekonania i
stereotypy - z jednej strony na temat szefów
i pracodawców a z drugiej na temat pracowników.

Oba typy przekonań są istotną barierą w
kształtowaniu się roli przywódcy, lidera czy
mentora w polskiej kulturze biznesowej.

1. Mój szef to wróg, cham i psychopata

Bardzo rozpowszechniony wątek
na temat szefa siejącego postrach,
o psychopatycznych skłonnościach.
Odwoływanie się do podziału „my –
oni”: uciemiężeni pracownicy kontra
bezwzględni szefowie.

Ten ukształtowany obraz szefa stoi w
opozycji do wizerunku przywódcymentora, konotującego relację mistrzuczeń, opartą na autorytecie i
wzajemnym szacunku.

2. Ciągle obecne autokratyczne style zarządzania

W społecznej dyskusji ciągle
obecny jest wątek o dominacji
starego, dyktatorskiego stylu
zarządzania w polskich
przedsiębiorstwach.
Wszystkowiedzący szef kontra
zastraszeni pracownicy.

Polska wciąż tkwi w głębokim
średniowieczu

Podjąć pana
pod kolana
Rozmowa z prof. Januszem T.
Hryniewiczem, socjologiem, o tym,
jak bardzo wciąż tkwimy w
feudalizmie

Archaiczna relacja uniemożliwia
rozwijanie nowych form przywództwa
a także zaprzecza istocie mentoringu,
opartego na wzajemnej współpracy i
uczeniu się.

Edwin Bendyk: – W polskiej kulturze
organizacyjnej ciągle obowiązuje
stworzony na przełomie XV i XVI w.
model folwarczny, przekonuje pan w
swej książce „Polityczny i kulturowy
kontekst rozwoju gospodarczego”.
Skąd aż tak pesymistyczne
stwierdzenie?

3. Przełożony – efekt układu a nie kompetencji

Przekonanie, iż przełożony
sprawuje funkcję nie ze względu na
kompetencje, ale z uwagi na
znajomości oraz oszustwa i
przekręty finansowe. Ponadto
polski pracownik zawsze „wie
lepiej”.

Obraz niekompetentnego
przełożonego uniemożliwia
wprowadzenie instytucji
mentoringu w firmie.

4. Polacy nie potrafią współpracować

Wiele artykułów i wątków
mówiących o silnie
indywidualistycznych tendencjach
polskich pracowników, nie
potrafiących i nie lubiących
efektywnie współpracować z innymi
członkami zespołu.

Brak współdziałania pomiędzy
pracownikami uniemożliwia
realizację idei mentor-mentee

5. Stereotyp lenistwa i niechęć do własnego
rozwoju
Powtarzene
przekonanie/stereotyp o
negatywnych cechach polskiego
pracownika: lenistwie, krętactwie,
nieuczciwości oraz braku ambicji.

Ten stereotyp rodzi przekonanie,
że wdrażania nowych form
przywództwa czy mentoringu jest
zbyt wyrafinowane dla takich
pracowników

6. Lepiej się nie wychylać

Przekonanie o nieopłacalności
wyróżniania się w pracy. Wybijanie
się ponad przeciętność najczęściej
wiąże się z niechęcią ze strony
współpracowników.

Bariera stanowi zagrożenie dla idei
mentoringu i przywództwa poprzez
negatywne konsekwencje
promowania, awansowania
najlepszych pracowników,
uniemożliwiające delegowanie
zadań na niższe stopnie struktury.

Właściciele małych i średnich firm
przyznają, że nie jest dla nich
ważne, czy pracownik zna języki
obce, nie liczy się też jego
mobilność czy gotowość do zmian.
Wierny szefowi fachowiec, który
nie musi za dużo myśleć, to
najbardziej pożądany, wręcz
idealny pracownik.

7. Brak przyzwolenia na uczenie się na błędach

Dyskursy mówiące o braku
przyzwolenia na pomyłki
popełniane w pracy.
Brak przestrzeni dla popełniania
błędów wiąże się z brakiem
możliwości wdrożenia procesu
uczenia się i budowania organizacji
opartej na wiedzy.

8. Lęk przed dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem

Dyskursy podejmujące temat braku
przepływu wiedzy w firmie.
Zwracające uwagę na strach przed
utratą pozycji lub stanowiska pracy,
w sytuacji pojawienia się nowego
pracownika, którego należy
wdrożyć.

Bariera ta stanowi zagrożenie,
gdyż uniemożliwia
implementację mentoringu,
którego istotę stanowi przekaz
wiedzy pomiędzy mentorem a
mentee.

9. Konflikt międzypokoleniowy

Wydaje się, że to raczej realny
problem niż stereotyp - rywalizacja
starszych i młodszych
pracowników, wywodzących się z
generacji X i Y: rozbieżności
oczekiwań, różnic dotyczących
płac, czy też poziomu kompetencji.

Problem wzajemnej,
międzypokoleniowej rywalizacji
opartej na strachu i wrogości,
uniemożliwia zaistnienie relacji
mentor-mentee, czyli mistrz-uczeń.

10. Korporacyjna i biznesowa kultura młodości

Grupa dyskursów podejmująca
zagadnienie braku przydatności
starszych pracowników dla firmy.
Pokazywanie ich ewidentnych
słabości na tle młodej konkurencji.

Brak autorytetu oraz szacunku dla
doświadczenia i wiedzy starszych
zaburza relację mentor – mistrz i
nauczyciel oraz uczeń.

11. Niechęć do zmiany tego, co działa

Szereg dyskursów koncentrujących
się wokół zagadnienia
negatywnego postrzegania zmiany
zarówno przez pracowników, jak i
pracodawców.

Instytucja mentoringu jako nowy
sposób zarządzania może
budzić opór zarówno po stronie
pracodawców, jak i
pracowników.

….
Kulturowe stereotypy i przekonania
- PODSUMOWANIE
Bariery w rozwijaniu i wdrażani nowych idei przywódcy/lidera/mentora w polskich
przedsiębiorstwach skupiają się wokół trzech głównych zagadnień:
 rozpowszechnionego przekonania o obrazie „złego” polskiego szefa i pracownika,
 dominującego, autorytarnego modelu zarządzania,
 zjawiska braku przepływu wiedzy i zdolności współpracy
Problem związany jest z jednej strony z postawą pracodawców i z drugiej pracowników

Duża ilość negatywnych dyskursów skupiona jest również wokół sytuacji i wizerunku osób
starszych na rynku pracy, które docelowo miałyby pełnić w organizacji rolę przywódcy/mentora.
Jest to szczególnie istotne w kontekście dyskursów mówiących o konflikcie
międzypokoleniowym pomiędzy generacją X oraz Y.
Istotną barierą wydaje się być również niechęć do wprowadzania zmian (nowego systemu
przekazu wiedzy, nadzorowania procesu przebiegu kariery), zarówno po stronie pracowników,
jak i pracodawców. W połączeniu z dążeniem do „nie wychylania się” stanowi istotną
przeszkodę w aktywnym wprowadzeniu nowego modelu przywództwa/mentoringu.

Bariery kulturowe w
komunikowaniu
przywództwa/liderstwa

Bariera 1:
Kulturowo-historycznie ukształtowany autorytarny wzorzec
przywództwa

Autorytarny wzorzec przywództwa nadal silnie obecny jest w polskiej kulturze biznesu. Odbiciem
tego stanu jest stale tlący się konflikt pomiędzy polskimi przywódcami firm a pracownikami a
także nadal obecne w polskiej kulturze biznesu kody przywódcy, np. Wielkiego Wodza,
Technokratycznego menadżera, Cynicznego autokraty czy Prawdziwego Gospodarza.
Autorytarny model zarządzania jest istotną przeszkodą we wdrażaniu innych form przywództwa i
liderstwa opartych chociażby na wizjonerstwie, kreatywności, partnerskiej relacji. Przeszkadza
również we wprowadzaniu idei mentoringu opartej na relacji mistrz-uczeń – autorytarne
zarządzanie to przede wszystkim relacja oparta na władzy i sile a nie na doświadczeniu i
mądrości.

Bariera 2:
Ciągle obecny technokratyczny paradygmat biznesu

Dzisiejszy biznes jest pod silną presją innowacyjności. W latach 90. i pierwszej połowie 2000.
dominował imperatyw standardu. Działania biznesowe koncentrowały się na standaryzacji
produktów i usług, usprawnianiu produkcji, podwyższaniu jakości.
Tego samego oczekiwano od przywódców/liderów. Stąd przywódca technokrata, logistyk
organizator, czy wreszcie dowódca wprowadzający dyscyplinę.
W drugiej połowie lat 2000. nastąpił zwrot biznesu w kierunku innowacyjności. Nastąpiło
przesunięcie punktu ciężkości na poszukiwania nowych rozwiązań, wdrażanie niespotykanych
połączeń jak np. technologii ze sztuką, czy natury z technologią, kreatywności w podejściu do
produktów i usług.
Wpływa to na oczekiwania jakie stawia się przywódcom/liderom. Liczy się kreatywność,
niestereotypowe myślenie, wizjonerstwo, umiejętność motywowania pracowników, wydobywania
z nich tego, co najlepsze.

Bariera 3:
Społecznie niekorzystny klimat wokół korporacji i ich przywódców

Instytucjami, które zostały w kulturze uznane za głównych winowajców, obecnego od 2008 roku,
międzynarodowego kryzysu finansowego, zostały wielkie korporacje finansowe oraz
międzynarodowe koncerny prowadzące na wielką skalę drenaż światowych zasobów
naturalnych i ludzkich.
Osoby zarządzające tymi instytucjami zaczęły być krytykowane, piętnowane, jako przywódcy
nieodpowiedzialni, cechujący się zachłannością i cynicznym podejściem do biznesu.
Zjawisko to jest raczej okazją czy sposobnością niż barierą. Można je wykorzystać do
negowania starych idei przywództwa i promowania nowych.

Bariera 4:
Nowe pokolenie na rynku pracy nie poddające się klasycznym ideom
przywództwa

Na rynek wchodzi tzw. pokolenie Y, które staje się znakiem indywidualizmu, różnorodności,
otwartości, pragmatyzmu, odrzucającymi sztywne struktury, hierarchię czy autokratycznych
przywódców i korporacje.
Klasyczne idee przywództwa są silnie deprecjonowane przez pokolenie Y. Ten sposób
zarządzania stoi w opozycji do wartości pokolenia, takich jak wolność osobista czy swoboda
działania.
Towarzyszą temu zjawiska takie jak: crowdsourcing, sieciowość, powodujące, że coraz
większego znaczenia nabierają relacje społeczne, praca teamów, wspólne podejmowanie
decyzji.
Z punktu widzenia pokolenia Y nawet dominujące idee przywództwa/liderstwa wydają się być
nieprzystające do ich wartości, stylu życia.

Bariera 5:
Silny konflikt pomiędzy pracodawcami/szefami a pracownikami obecny
w dyskursie publicznym

Artykuły prasowe, fora dyskusyjne, blogi odzwierciedlają krążące w kulturze przekonania i
stereotypy – z jednej strony na temat szefów/pracodawców a z drugiej na temat pracowników.
Ukazują one ciągłą walkę stron, podważają autorytet przywódcy/lidera jako osoby wartościowej,
kompetentnej, godnej zaufania. Obrazu dopełnia agresywny i emocjonalny język pełen
oskarżeń.
Taki klimat usztywnia obie strony i utrudnia komunikowanie nowych idei przywódcy/lidera.

Bariery kulturowe
w komunikowaniu mentoringu

Bariera 1:
Niejasne, rozmywające się znaczenie mentoringu

Mentoring to pojęcie, które dopiero wchodzi do świata polskiej kultury biznesowej. Takiej sytuacji
towarzyszy zjawisko niejasnego pola znaczeniowego pojęcia. Mentoringiem próbuje się
nazywać również rzeczy już funkcjonujące na rynku jak np. coaching. Jest to także związane z
rosnącą popularnością samego pojęcia i pojawiających się zapowiedzi dofinansowania działań
promujących i wdrażających mentoring.
W niektórych dyskursach mentoring jest traktowany jako nadzieja na rozwiązanie problemów
społecznych takich jak pracownicy 50+ czy problemy z nowym pokoleniem wchodzącym na
rynek. Jest to dość niebezpieczne dla samego Mentoringu, bo zaczyna się go traktować jako
narzędzie socjotechniczne do rozwiązywania generalnych problemów społecznych.

Bariera 2:
Historycznie zdewaluowana tradycja mistrz-uczeń w biznesie.

W okresie PRL-u polska tradycja w obszarze przedsiębiorczości, rzemiosła oparta na relacji
mistrz-uczeń została praktycznie zlikwidowana. Wobec kultury braku solidność i doświadczenie
mistrza przestały mieć znaczenie – jakość wytwarzanych produktów rzemieślniczych przestała
mieć wartość.
Zaczęła dominować idea bylejakości. Również idea majstra w zakładzie, fabryce przestała mieć
wymiar doświadczenia a stała się elementem politycznego układu.
Lata 90. i 2000. nie odtworzyły w pełni kultury mentorskiej opartej na relacji mistrz-uczeń.
Przedsiębiorczość tego okresu koncentrowała się poszukiwaniu tzw. guru biznesu w świecie
zachodnim nie rozwijając własnej kultury mentorskiej.

Bariera 3:
Jednokierunkowe podejście do relacji mentor-mentee.

Ta bariera ma istotne znaczenie w kontekście pokolenia Y.
Większość elementów ikonograficznych odnoszących się do mentoringu wskazuje na relację
nauczyciel-uczeń w tradycyjnym znaczeniu: nauczyciel pokazuje, uczeń naśladuje. Często
ukazywane jest relacja mniejszy-większy, prowadzący-prowadzony.
W przypadku pokolenia Y, które jest nastawione na wymianę myśli, doświadczeń,
równorzędności jednokierunkowe podejście jest czymś trudnym do zaakceptowania.

Bariera 4:
Obniżanie się wartości klasycznych autorytetów

W dzisiejszej kulturze widoczne jest zjawisko dewaluacji autorytetów. Wpływa na to między
innymi szybka technologizacja różnych obszarów życia – komputery, telefony komórkowe,
elektronicznie sterowane urządzenia, szybka dezauktualizacja wiedzy.
W tym stechnologizowanym świecie to młodzi stają się nauczycielami starszych. Podważa to
tradycyjny kierunek uczenia się. Innym aspektem jest zastąpienie autorytetów przez celebrytów.
To oni stają się mentorami współczesności.
Tworzy się przekonanie o bezużyteczności autorytetów, które przenika także do świata biznesu.

Bariera 5:
Konflikt „starych” i „nowych” kadr w firmach

Dyskurs publiczny ujawnia konflikt toczący się pomiędzy starymi i nowozatrudnianymi
pracownikami w polskich firmach.
Jest on związany z lękiem starego pracownika przed utratą pozycji lub stanowiska pracy w
sytuacji pojawienia się nowego pracownika, którego należy wdrożyć. Widoczna jest wtedy
niechęć do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Innym aspektem tego konfliktu jest rozbieżność oczekiwań starych i młodych wobec płac i
poziomu kompetencji. W wielu przypadkach efektem tego nie jest współpraca, ale rywalizacja.
W tak funkcjonującym systemie przekonań trudno myśleć o zaimplementowaniu idei
mentoringu.

Wykaz źródeł jest dostępny na stronie
www.parp.gov.pl

Wykaz źródeł

Audyt semiotyczny: Przywódca, lider, mentor
Filmy seriale, programy TV
reż. W. Has, Lalka (1968)
reż. A. Wajda, Ziemia obiecana (1974)
reż. J. Antczak, Noce i dnie (1975)
reż. J. Gruza, Czterdziestolatek (1975-77)
reż. S. Bareja, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz (1978)
reż. J. Rybkowski, M. Nowicki, Kieriera Nikodema Dyzmy (1980)
reż. S. Bareja, Miś (1980)
reż. J. Landis, Nieoczekiwana zamiana miejsc (1983)
reż. O. Stone, Wall Street (1987)
M. Groening, Simpsonowie (od 1989)
reż. S. Pollack, Firma (1993)
reż. G. Huang, Szkoła Buddyego (1994)
reż. M. Forman, Skandalista Larry Flynt (1996)
reż. T. Hackford, Adwokat Diabła (1997)
reż. J. Machulski, Killer (1997)
reż. J. Gruza, A. Iwiński, Tygrysy Europy (1999)
reż. I. J. Moore i in., Dynastia (1981-1989 USA; 1990-1993 PL)
reż. B. Younger, Ryzyko (2000)
reż. L. Hallstrom, Czekolada (2000)
reż. W. Dziki, Pierwszy milion (2000)
reż. J. Machulski, Pieniądze to nie wszystko (2001)
reż. W. Adamek, Wtorek (2001)
reż. R. Gervais, S. Merchant, Biuro (2001-2003)
reż. S. Brill, Mr Deeds – Milioner z przypadku (2002)
reż. M. Scorsese, Aviator (2004)
reż. T. Burton, Charlie i fabrika czekolady (2005)
reż. D. Frankel, Diabeł ubiera się u Prady (2006)
reż. D. Frankel, Szef wsystkich szefów (2006)
reż. J. Favreau, Iron Man (2008)
reż. D. Fincher, The Social Network (2010)
reż. C. Ferguson, Szwindel. Anatomia kryzysu (2010)
reż. D. Gelb, Jiro śni o sushi (2011)
reż. M. Rogalski, Przepis na życie (od 2011)
reż. S. Gordon, Szefowie wrogowie (2011)
reż. D. Cronenber, Cosmopolis (2012)
reż. D. Mazer, Daję nam rok (2013)
reż. M. Migas, Prawo Agaty (od 2012)
reż. B. Luhrman, Wielki Gatsby (2013)
reż. S. Levy, Stażyści (2013)
reż. J.M. Stern, Jobs (2013)
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Audyt semiotyczny pojęć przywódca, lider, mentor
G. S. Yip, Strategia globana. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE 1995
W. G. Nickels, Zrozumieć biznes, Bellona 1995
E. Sheedy, Jak pokierować ekspansją firmy, M&A Communications 1996
P. Block, Lider – źródła mocy, Centrum Kreowania Liderów 1996
A. Jay, Machiavelli i zarządzanie, PWE 1996
J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996
Red. D. M. Stewart, Praktyka kierowania, PWE 1996
J. Penc, Strategie zarządzania, Placet 1996
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP 1996
K. Klaus, Szybciej, lepiej, więcej. Sztuka motywowania pracowników, Atrum 1997
A. Leigh, M. Maynard, Lider doskonały, Rebis 1999
H. Bergmann, K. Hurson, D. Russ-Eft, Lider w każdym z nas, Galaktyka 1999
R. Eales-White, Być liderem, Bellona 2000
M. Buckingham, C. Coffman, Po pierwsze: Złam wszelkie zasady, MT Biznes 2001
J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG Press 2001
T. Buzan, T. Dottino, R. Israel, Mądry lider, Muza 2004
D. Benton, Menedżer z charyzmą, GWP 2004
R. E. White, Sprawny Lider, Helion 2004
J. Zittlau, Ghandi dla menedżerów, Emka 2005
P. Taffinder, Intensywny kurs przywództwa, Helion 2005
L.B. Jones, Jezus Chrystus Menedżer, HDT Consulting 2005
Przywództwo, Helion 2005
F. Littauer, Osobowość lidera, Logos 2005
K. Theodore, K. Donna, Sztuka zwycięstwa, Helion 2005
J. M. Heidema, Menedżer z pasją, Rebis 2006
J.C. Maxwell, 360-stopniowy lider, Logos 2007
A.J. Mayo, N. Nohria, Czas rekinów, Helion 2007
P. Smółka, Generator charyzmy, Helion 2007
Op. Zbiorowe, Globalni liderzy – kolejna generacja, MT Biznes 2007
L. Baird, Kierowanie ludźmi, One Press 2007
B. Diffenderffer, Lider. Kodeks Bushido w życiu przywódcy, Helion 2007
W. Bennis, Droga lidera, Helion 2008
Red. A. Graczyk, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2008
J. Kouzes, B. Posner, Dziedzictwo lidera, Helion 2008
M. Sanborn, I Ty możesz zostać liderem, MT Biznes 2008
J. A. Konger, Lider charyzmatyzczny, Centrum Kreowania Liderów 2008
P.J. Mckenna, D.H. Meister, Lider mocných osobowości, Helion 2008
G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE 2008
M. Watkins, Reguły negocjacji, Helion 2008
M. Buffet, Tao Warrena Buffeta, Helion 2008
P. Jerry, C. Jim, Wizjonerskie organizacje, MT Biznes 2008
P. Fisk, Geniusz biznesu, Oficyna 2009
D. Caruso, P. Salovey, Inteligentny emocjonalnie menedżer, Rebis 2009
P. Drucker, Menedżer skuteczny, MT Biznes 2009
P. Aurence, Bądź najlepszy, Bauer-Weltbild Media 2010
M. Bennewicz, Coaching Tao, G+J 2010
B. Tracy, Jak przewodzą najlepsi liderzy, MT Biznes 2010
K. Balnchard, G. Ridge, Jak zwyciężać w pracy, PWN 2010
D. Urlich, N. Smallwood, Marka przywództwa, MT Biznes 2010
B. K. Simerson, M.L. Venn, Menedżer jako lider, Wolters Kluwer 2010
B. Tracy, Osobowość lidera, EMKA 2010
B. Kuczer, A. Kuczer, Profesjonalny szef, Helion 2010
R. Mrówka, Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer 2010
J. C. Maxwell, Przywództwo. Złote zasady, MT Biznes 2010
R. Krool, Wędrówka lidera, Q-mind 2010
J. Welch, Winning znaczy zwyciężać, EMKA 2010
A. Bednarski, J. Chmielewska, Władza bez tyranii, One Press 2010
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R. Wageman, D. A. Nunes, J.A. Burruss, R.J. Hackman, Zarządzanie zespołami liderów, Przywództwo w
organizacjach, Wolters Kluwer 2010
Op. Zbiorowe, Czym (nie) jest coaching?, GWP 2010
D. Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Rebis 2011
L. Kahney, Być jak Steve Jobs, Znak 2011
T. Whitaker, Co znakomici dyrektorzy robią inaczej niż cała reszta?, Fraszka 2011
A. Scoular, Coaching i mentoring w praktyce, G+J 2011
P. Lencioni, Cztery obsesje wyjątkowego szefa, MT Biznes 2011
D. Chełmiński, A. Drzewiecki, E. Kubica, Dobre przywództwo, Wolters Kluwer 2011
L. Wiseman, G. McKeown, Dodaj im skrzydeł, Helion 2011
P. F. Drucker, J.A. Maciariello, Drucker na każdy dzień, Explanator 2011
J-P Deshamps, Liderzy innowacyjności, Wolters Kluwer 2011
Op. Zbiorowe, Menedżer do zadań specjalnych, Helion 2011
P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne, Difin 2011
P. Dzikowski, Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich, Difin 2011
A. Axelrod, Winston Churchill. Lider, Explanator 2011
M. Buffet, D. Clarc, Zarządzanie w stylu Warrena Buffeta, Helion 2011
P. Guber, Zwycięzkie opowieści, MT Biznes 2011
J. C. Maxwell, 21 cech skutecznego lidera, Emka 2012
B. Tracy, Cała naprzód!, MT Biznes 2012
T. Orłowski, A. Szteliga, Etykieta menedżera, Sonia Draga 2012
A. Axelrod, Ghandi. Lider, Explanator 2012
M. Bartkowiak, Kompetencja menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo
UAM 2012
K. Jaskóła, Lider. Rola wartości. Meissner&Partners 2012
R. Jasiński, Obudź w sobie lidera, Helion 2012
W. Zatorski, Podstawy duchowości lidera, Wydawnictwo Benedyktynów 2012
Op. Zbiorowe, Powołanie lidera biznesu, Wydawnictwo księży Sercanów 2012
Op. Zbiorowe, Life coaching, New Dawn 2012
J. Owen, Przywództwo – biblia lidera, Edgard 2012
T. D. Zwiefel, A. L. Raskin, Rabin i CEO, Helion 2012
K. Blumenthal, Steve Jobs. Człowiek, który myślał inaczej, Amber 2012
A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion 2012
A. Kopczowska, Coach yourself, Złote myśli 2012
L. Lofton, Warren Buffet inwestuje jak dziewczyna, MT Biznes 2012
C. Melby, Zen Steve‗ Jobsa, Helion 2012
U. Mijakowska, Diet Coaching, Edgard 2012
A. Śniegocka, Coaching kariery, Złote myśli 2012
J. C. Maxwell, Bądź liderem, MT Biznes 2013
A. Scoular, Coaching biznesowy, GWP 2013
J. J. Leary, Inspirujący menedżer, Wolters Kluwer 2013
R. Ryde, Isotą przywództwa jest rozmowa, Wolters Kluwer 2013
R. Szczepanik, Komandosi w białych kołnierzykach, Helion 2013
D. Taylor, Lider bez maski, Wolters Kluwer 2013
P. Malinowski, Lider i zespół, Akademia Obrony Narodowej 2013
J. Marques, Lider(ka) z krwi i kości, GWP 2013
A. Wiatrowska, I. Popławska, Menedżer uczy się od koni, Difin 2013
W. Chmielewski, Odnieś sukces w sprzedaży i telemarketingu. Podręcznik lidera. Kreator 2013
K. Blanchard, Pigułka przywództwa, Helion 2013
D. Gates, L. Schatz, Ekologia ciała, Vital 2013
J.A. Harris, Przesiębiorcy i wizjonerzy, ConCorda 2013
A. Deering, R. Dilts, J. Russell, Przywództwo Alfa, Wolters Kluwer 2013
K. Balnchard, M. Miller, Rozwój osobisty lidera, Emka 2013
P. D. Broughton, Szkoła liderów, Ringer Axel Springer, 2013
Op. Zbiorowe, Moc coachingu, Helion 2013
T. R. Bacon, Sztuka skutecznego przywództwa, GWP 2013
S. Sinek, Zaczynaj od DLACZEGO, Helion 2013
V. Makarenko, Zawód: zwycięzca, Agora 2013
M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, Coaching zdrowia, GWP 2013
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red. A. Szymonik, Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Difin 2013
S. Masztaler, Zemsta magnata medialnego, Warszawska Firma Wydawnicza 2013

Prasa
As Biznesu: (nr 10/12) 01.10.2013
Benefit: 5/2013; 6/2013; 7/2013; 10/2013; 11/2013
Bloomberg Business Week: 11-12/2012; 25/2013; 38/2013; 40/2013
Business Coaching: 5/2010; 9/2010
Businessman Magazine: 1/1990; 2/1990; 3/1990; 1(10)/1992; 2(11)/1992; 3(12)/1992; 4(13)/1992; 5(14)/1992;
7(16)/1992; 12(21)/1992 - 1(22)/1993; 7(52)/1995; 8(53)/1995; 9(54)/1995
Businessman.pl: 5/2013
Businesswoman & life: 3-4/2013
CIO: 1/2013; 2/2013; 4/2013; 5/2013
Coaching: 1/2013; 6/2013; 7-8/2013
ComputerWorld: 13/2013
ComputerWorld Praktyki i staże w IT: 4/2013
Co słychać: 36/2013
Dyrektor Szkoły: 1/2013; 7/2013, 9/2013, 10/2013
Emocje: 1/2013
Eurogospodarka: 3/2013
Forbes: 4/2010; 5/2010; 6/2010; 9/2010; 9/2011; 11/2011; 1/2012; 3/2012; 4/2012; 9/2012; 2/2013; 3/2013;
5/2013; 6/2013; 7/2013; 10/2013; 11/2013
Fundusze Europejskie: 3/2013
Gazeta Bankowa: 2/2013; 3/2013;
Gazeta Finansowa: 25/2013; 39/2013
Gazeta MSP: 2/2013; 3/2013, 4/2013; 10/2013
Gazeta Ubezpieczeniowa: 2/2013; 5/2013; 11/2013; 28/2013; 46/2013
Gazeta Wyborcza – archiwum, artykuły wyszukiwane pod kątem słów kluczowych: mentor oraz mentoring:
http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/szukaj/mentoring?ktory=3&orderByDate=1
http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/szukaj/mentor?orderByDate=1
Harvard Business Review: 4/2003; 5/2003; 6/2003; 11/2004; 22/2004; 29-30/2005; 40/2006; 41-42/2006;
45/2006; 46/2006; 84/2010; 98/2011; 100/2011
Lepszy Biznes/Better Biznes: Spring/2010; 3/2012
Manager: 1/1996; 2/1996; 3/1996; 4-5/1996; 6/1996; 4 (120)/2000; 5 (121)/2000; 6 (122)/2000; 1(52)/2000;
3/2010;1/2011; 3/2011; 7-8/2011; 9/2011; 10/2011; 3/2012; 6/2012; 7-8/2012; 9/2012; 10/2012; 11/2012;
12/2012; 1/2013; 2/2013; 3/2013; 4/2013; 5/2013; 6/2013; 7-8/2013; 9/2013; 10/2013; 11/2013
Newsweek: July 26, 2004 (USA)
Personel Plus: 3/2012; 1/2013 (Vademecum Pracodawcy) 6/203 (Rynek konferencji i szkoleń); 9/2013; 10/2013;
11/2013;
Personel i zarządzanie: Czerwiec 2012
Pierwszy Milion: 3-4/2013; 5-6/2013
Polish Market Wydanie Specjalne: 197/2013
Polityka: 1/2010; 6/2010; 1/2/2011; 8/2011 (Niezbędnik inteligenta); 36/2011; 17/2012; 22/2013; 25/2013;
38/2013
Proseed: 5/2013
Przegląd Piekarski i Cukierniczy: 6/2013
Przegląd Techniczny: 7/2013
Przemysł Chemiczny: 7/2013
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny: 11/2013
Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012": 1/2013
Rzeczpospolita: 1332/1998; 1856/1999; 2170/2000; 2684/2002; 2823/2003; 2934/2003; 3242/2004; 3283/2004;
3501/2005; 3725/2006; 3765/2006; 3970/2006; 4010/2006; 4097/2007; 4280/2007; 72/2008; 96/2008; 142/2008;
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171/2008; 296/2008; 175/2009; 213/2009; 259/2009; 259/2009; 264/2009; 276/2009; 22/2010; 40/2010;
76/2010; 263/2010; 220/2011; 38/2012; 56/2012; 245/2012; 253/2012; 78/2013; 124/2013; 135/2013; 290/2013
StartUp Magazine: 7-8/2013; 9/2013
Sukces: 1 (9)/1991; 2 (10)/1991; 3 (11)/1991; 4 (12)/1991; 5 (13)/1991; 6 (14)/1991; 8 (16)/1991; 9 (17)/1991;
11 (19)/1991; 12 (20)/1991; 12 (44)/199; 9(275)/2013 11(277)/2013
Szef Sprzedaży: 9/2013; 10/2013
The Warsaw Voice: 1/2013
Think Tank: 2/2013
Wprost: 8/2003; 49/2013
Artykuły i materiały ze stron www
Głośne wołanie o przywódców; http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=1644
Mądre zarządzanie zespołem pracowników, czyli co robić, aby wykorzystać ich potencjał i zapewnić sukces
firmie?; http://gazetamsp.pl/index.php?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2180&slowa_wszystkie=przewodnik
Blikle: pralinki od profesora matematyki; http://platine.pl/blikle-pralinki-od-profesora-matematyki-0740122.html
Zbigniew Grycan i kulisy jego biznesu; http://platine.pl/zbigniew-grycan-i-kulisy-jego-biznesu-0-1159493.html
Mieć dobrą firmę i zostać bankrotem, http://pieniadze.fakt.pl/Historia-Michela-Marbota-szefa-Malmy-tonajlepszy-dowod-na-to-jak-panstwo-i-banki-moga-zniszczyc-firme,artykuly,180053,1.html
Anioły biznesu, http://www.infotuba.pl/wydarzenia/anioly_biznesu_a5124.xml
Anioły Biznesu? Któż to taki?; http://www.kreatywnie.aniolybiznesu.org/kreatywnosc-wbiznesie/index,szczegoly,id,29,t,aniol-biznesu-a-ktoz-to-taki.html
Anioły (biznesu) pomagają studentom; http://www.pracakariera.dlaczego.com.pl/news/show/103/newsy/anioly_biznesu_pomagaja_studentom
„Dossier Menedżera‖: czasy administratorów minęły (2013); http://kariera.forbes.pl/-dossier-menedzera-czasyadministratorow-minely,artykuly,163994,1,1.html
10 Lekcji Przywództwa Jeffa Bezosa (2012); http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Strategie/10-lekcjiprzywodztwa-jeffa-bezosa,26034,1
10 prostych zasad przewodzenia; http://liziniewicz.natemat.pl/16445,10-prostych-zasad-przewodzenia
12 cech lidera; http://liziniewicz.natemat.pl/12579,12-cech-lidera
Akademia Przywództwa: Faza przejściowa; http://coaching.focus.pl/zycie/akademia-przywodztwa-fazaprzejsciowa-220
(2013); http://newpr.pl/aleksander-wielki-jako-przywodca/
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/autentyczne;przywodztwo,63,0,875071.html
Być przywódcą i zarazem mentorem (2013); http://newpr.pl/byc-przywodca-i-zarazem-mentorem/
(2010); http://kariera.forbes.pl/hr-human-resources/cechy-stabilnegoprzywodztwa
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, podli. Najgorsi szefowie w historii kina (2011); http://www.filmtok.pl/Cyniczni-zli-podliNajgorsi-szefowie-w-historii-kina-TOP-a19946
Czego nauczył mnie Henry Ford (2013); http://lajfstajl.blox.pl/2013/07/Czego-nauczy-mnie-Henry-Ford.html
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/czym;jest;przywodztwo,80,0,875344.html
, nie diktátorem (2013);
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/goleman--dzis-szef-musi-byc-liderem--niedyktatorem,25615,1
Dlaczego waz ne jest samopoczucie w pracy? (2012); http://zwierciadlo.pl/2012/praca-i-finanse/praca-praca-ifinanse/dlaczego-wazne-jest-samopoczucie-w-pracy
Szef filantrop (2010);
http://www.rp.pl/artykul/536352.html
Finansista, filantrop, społecznik (2013);
http://www.niedziela.pl/artykul/107232/nd/Finansista-filantrop-spolecznik
Nagroda im. Wokulskiego (2013); http://www.ciechan.com.pl/index2.php?q=blog/1/49
Pozytywiści Roku 2012; http://www.marketing-news.pl/message.php?art=38241;
http://www.pozytywistaroku.pl/
Pozytywiści XXI wieku (2012);
http://www.forbes.pl/liderzy-zrownowazonego-rozwoju/artykuly/Liderzy-ZrownowazonegoRozwoju/pozytywisci-xxi-wieku,28357,1
Naukowcy inspirują (2012);
http://www.forbes.pl/liderzy-zrownowazonego-rozwoju/artykuly/Liderzy-ZrownowazonegoRozwoju/naukowcy-inspiruja,28361,1
Wspirajmy się! (2013);
http://patriotyzm.pb.pl/3206062,4408,wspierajmy-sie
http://www.firmyrodzinne.eu/strona/studia-podyplomowe-dla-sukcesorow
Zarządzanie w firmach rodzinnych (2013);
http://www.tvncnbc.pl/zarzadzanie-w-firmach-rodzinnych,321517.html
El12 z Opola. Tak się robi rodzinny biznes (2012);
http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/el12-z-opola-tak-sie-robi-rodzinny-biznes
Właściciel Sante: Nie wierzę w szczęście w biznesie (2007);
http://wyborcza.biz/Firma/1,101966,4185570.html#ixzz2mhSILzOy
Zbigniew Grycan. Warszawski cwaniak, który został milionerem (2013);
http://www.youtube.com/watch?v=l1XRyjkzBS4
Miał 20 tysięcy złotych, załatwił Pocztę Polską (2013) http://www.youtube.com/watch?v=Oe1lRcHXD8E
DNA Lidera (2011); http://coaching.focus.pl/zycie/dna-lidera-50
„Dossier Menedżera‖: czasy administratorów minęły (2013); http://kariera.forbes.pl/-dossier-menedzera-czasyadministratorow-minely,artykuly,163994,1,1.html
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80-tysie cznakolonianaMarsie (2012);
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12971875,Elon_Musk__tworca_SpaceX__Moj_cel_to_80_tysieczna.html
: od lidera do zespołu zarza dzaja cego (2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/ewolucja;przywodztwa;od;lidera;do;zespolu;zarzadzajacego,56,0,875320.html

dyrektywnego do partycypacyjnego (2011);
http://manager.money.pl/biblioteka-managera/artykul/harleydavidson;od;przywodztwa;dyrektywnego;do;partycypacyjnego,179,0,874675.html
Idea lidera – sukces fenomenu firm born global (2013); http://newpr.pl/idea-lidera-sukces-fenomenu-firm-bornglobal/
Innowacja i technologia w biznesie IT. wnp.pl | Informatyka. Informatyka dla przemysłu. (2010);
http://it.wnp.pl/innowacja-i-technologia-w-biznesie-it,6489_2_0_0.html
, Desigual i Koton. (2013); http://blogi.hbrp.pl/blogbiznesowy/jak-byc-ceo-2-0-poznaj-prezesow-yves-rocher-desigual-i-koton/
Jak powstała pote ga firmy Apple (2011); http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-powstala-potega-firmy-Apple2417700.html
Jakie sa cechy
? (2013);
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jakie-sa-cechy-lidera-i-po-czym-poznac-dobrego-przywodce-2973195.html
Przywództwo w biznesie (2012); http://konteksthr.pl/przywodztwo-w-biznesie/
Wspieramy rozwój przywództwa...; http://www.leadart.pl/page/get_page/15/Wspieramy-rozwoj-przywodztwa-...
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/lekcje;przywodztwa,2,0,875778.html
Lider jako Coach; http://toastmasters-bydgoszcz.pl/artykuly/lider-jako-coach/
? (2012);
http://samcik.blox.pl/2012/09/Luigi-Lovaglio-surowy-kat-polskich-firm-czy.html
–
sluzacego-przywodcy/
Menedz

(2013); http://newpr.pl/mahatma-gandhi-indyjski-wzor-

(2012); http://biznes.newsweek.pl/menedzer-w-ogniu-pytan,98874,1,1.html

Miliarder Richard Bransson został stewardessa. Długo nie popracował. (2013);
http://deser.pl/deser/1,111858,13894472,Miliarder_Richard_Bransson_zostal_stewardessa__Dlugo.html
Miliardy na innowacje w Unii Europejskiej (2013); http://biznes.interia.pl/raport/budzet-ue/news/miliardy-nainnowacje-w-unii-europejskiej,1968219,8241
Morning Star - największy przetwórca pomidorów w USA; http://www.moznainaczej.com.pl/morning-star
! (2013); http://biznes.pl/magazyny/manager/statystyka/napoczatek-zwolnij-wszystkich-menedzerow,5577941,magazyn-detal.html
Jak
ekscentrycznym-geniuszem-zarzadzania-projektem/

? (2013); http://newpr.pl/jak-stac-sie-

– 5 zasad skutecznego rozwoju (2013); http://newpr.pl/rozwoj-osobisty-przywodcy5-zasad-skutecznego-rozwoju/
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(2013); http://kariera.forbes.pl/nieelastyczniliderzy-obnizaja-motywacje-swoich-pracownikow,artykuly,155686,1,1.html
ch (2013); http://newpr.pl/o-byciu-przywodca-w-erzemediow-spolecznosciowych/
(2012); http://biznes.onet.pl/odwaga-przywodcy,18563,5160724,1,news-detal
(2013); http://newpr.pl/odwaga-przywodcy-i-jejprzeciwienstwo-oczami-wojskowych/
Paweł Dangel, szef Allianz - pierwszy rez yser polskiej sceny ubezpieczeniowej (2010);
http://forsal.pl/artykuly/451728,pawel_dangel_szef_allianz_pierwszy_rezyser_polskiej_sceny_ubezpieczeniowej
.html
Praca bez szefów i managerów? Tak działa Valve, jeden z najważniejszych producentów gier. Nawet pensje
ustalają wspólnie (2012); http://natemat.pl/22189,praca-bez-szefow-i-managerow-tak-dziala-valve-jeden-znajwazniejszych-producentow-gier-nawet-pensje-ustalaja-wspolnie
Prezes stracił posade przez Wikileaks (2011); http://www.pb.pl/2354782,10095,prezes-stracil-posade-przezwikileaks
(2012);
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/657557,prezes_tu_allianz_w_polsce_pawel_dangel_artysta_wsrod_agentow.ht
ml
' (2012);
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11749867,Prywatna_taksowka_leci_w_kosmos__Wizjoner_i
_biznesmen.html
—

. (2010); http://www.mateuszszymczak.pl/2010/juz-dzisiaj-zostan-

liderem/
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;oparte;na;autentycznosci,224,0,875232.html
. Triumf pokory i determinacji (2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;piatego;stopnia;triumf;pokory;i;determinacji,199,0,874695.html
http://weknowhow.pl/szkolenia-otwarte/przywodztwo-i-rozwoj-menedzerski/szkolenie/zobacz/przywodztwosytuacyjne-sliisupRsup/
(permanentnego) kryzysu (2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;w;dobie;permanentnego;kryzysu,47,0,875823.html
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;w;grupie;wilkow,52,0,875316.html
mu (2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;ktore;prowadzi;do;przelomu,83,0,874835.html
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;ktore;przynosi;efekty,111,0,874863.html
(2010); http://kariera.forbes.pl/hr-human-resources/rozwoj-stabilnych-liderow
(2013); http://kariera.forbes.pl/seminarium-przywodztwowyzszego-stopnia,artykuly,143386,1,1.html
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- efekt pracy czy charyzmy? (2012);
http://kariera.dlastudenta.pl/artykul/Skuteczne_przywodztwo_efekt_pracy_czy_charyzmy,85100.html
Skuteczne przywództwo i dobre praktyki w biznesie (2013);
http://henrykabochniarz.natemat.pl/58231,skuteczne-przywodztwo-i-dobre-praktyki-w-biznesie
(2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/smok;o;trzech;glowach;czyli;grupowe;przywodztwo,115,0,874867.html
. (2013);
http://biegunsukcesu.pl/sprawdz-czy-jestes-taki-jak-oni-cechy-najwiekszych-przedsiebiorcow-obecnyh-czasach/
(2010); http://kariera.forbes.pl/hr-human-resources/stabilne-przywodztwo
? (2011); http://www.newsweek.pl/brat-lata-czy-nadzorcaobozu--jakim-szefem-byc,81920,1,1.html
Szympansy i pszczoły (2012); http://coaching.focus.pl/praca/szympansy-i-pszczoly-167
Tajniki zarzadzania według Daniela Golemana. Tak pracuja najlepsi (2013);
http://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/tajniki;zarzadzania;wedlug;daniela;golemana;tak;pracuja;
najlepsi,92,0,1424476.html
The One Big Mistake Visionary CEOs Often Make (2012); http://www.inc.com/tom-searcy/ceos-thinking-outloudtoxic-finger-paint.html
Umysł kontra ciało liderki, czyli zarzadzanie bez słów (2011); http://stylzycia.newsweek.pl/umysl-kontra-cialoliderki-czyli-zarzadzanie-bez-slow,60577,1,1.html
Umysł mistrza sportu atutem w biznesie (2010); http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/Rozwojosobisty/umysl-mistrza-sportu-atutem-w-biznesie,6887,1
Właściciel linii Virgin Richard Branson został stewardesą. To efekt przegranego zakładu z właścicielem AirAsia
(2013); http://natemat.pl/61089,miliarder-richard-branson-zostal-stewardesa
Wyzwalaj w ludziach to, co najlepsze; http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=4938&t=wyzwalaj-w-ludziachto-co-najlepsze
Yin i yang przywództwa (2013); http://coaching.focus.pl/praca/yin-i-yang-przywodztwa-319
Przywództwo w biznesie; http://przywodztwo.home.pl/przywodztwo-w-biznesie/
Przywództwo prowadzące do lojalności (2011); http://manager.money.pl/bibliotekamanagera/artykul/przywodztwo;prowadzace;do;lojalnosci,19,0,875283.html
Jak się mają sprawcy kryzysu? (2010); http://biznes.newsweek.pl/jak-sie-maja-sprawcy-kryzysu,64528,1,1.html
Kto jest winny kryzysowi? Goldman Sachs i Deutsche Bank pod lupą (2011);
http://www.parkiet.com/artykul/1041173.html
M. Yunus (noblista): Kryzys jest ceną za system kapitalistyczny i pęd w kierunku robienia pieniędzy (2013);
http://wyborcza.pl/10,82983,14866688,M__Yunus__noblista___Kryzys_jest_cena_za_system_kapitalistyczny.h
tml#ixzz2mnJWC9zw
HR: nowy trend w zarządzaniu pracownikami (2013); http://kariera.forbes.pl/hr-nowy-trend-w-zarzadzaniuzasobami-ludzkimi,artykuly,164725,1,1.html
Korporacja, czyli kto jest winny kryzysu; http://archiwum.teatrpolonia.pl/teatr/prasa-o-nas/5653
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Dlaczego startupowcy zakładają startupy? (2013); http://szopa.natemat.pl/57629,dlaczego-startupowcyzakladaja-startupy
Książki dla startupowca (2012); http://blog.fones.pl/post/2012-06-25/ksiazki-dla-startupowca/
Jezuita, który jeździ autobusem. Pierwszy papież z Ameryki Południowej (2013);
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/jezuita-ktory-jezdzi-autobusem-pierwszy-papiez-z-amerykipoludniowej,311769.html
Papież, co jeździł autobusem (2013); http://autobusczerwony.blox.pl/2013/03/Papiez-co-jezdzil-autobusem.html
Infographic: Is Elon Musk the Real Life Tony Stark? (2013); http://www.carhoots.com/blog/cartechnology/infographic-is-elon-musk-the-real-life-tony-stark#sthash.xffHF967.dpuf
Minister Nowak świadomie zataił zegarek (2013); http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/minister-nowak-swiadomiezatai-zegarek_324924.html
Większa transparentność. Premier zacznie od najbliższych współpracowników (2013);
http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/wieksza-transparentnosc-premier-zacznie-od-najblizszychwspolpracownikow,417228.html?playlist_id=16670
Rupert Murdoch, czyli wielki zły człowiek (2012); http://swiat.newsweek.pl/rupert-murdoch--czyli-wielki-zlyczlowiek,89042,1,1.html
Odstrasza Cię biurowa rutyna? Zostań freelancerem!; http://www.pracuj.pl/rynek-pracy-w-polsce-zostanfreelancerem.htm#top
Freelancing sposobem na pracę w kryzysie (2013);
http://www.polskieradio.pl/111/1895/Artykul/901364,Freelancing-sposobem-na-prace-w-kryzysie
Wellness w pracy – zdrowy pracownik to zadowolony pracodawca (2013); http://www.mamopracuj.pl/wellnessw-pracy-zdrowy-pracownik-to-zadowolony-pracodawca
Dyskusja po śmierci stażysty. "Miejskie niewolnictwo" (2013);
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/917155,Dyskusja-po-smierci-stazysty-Miejskie-niewolnictwo
Poznajcie polskich millennialsów (2013); http://biznes.pl/rynki/gielda/agencyjne/poznajcie-polskichmillennialsow,5430155,1,news-detal.html
Współdziałanie w Biznesie; http://www.pl.capgemini.com/o-capgemini/styl-naszej-pracy/wspoldzialanie-wbiznesie
Z natury rzeczy (2013); http://www.magazynprzemyslowy.pl/popracy_3594.html
Miasta płaskiego świata (2010); http://bendyk.blog.polityka.pl/2010/10/11/miasta-plaskiego-swiata/
Rzuciła pracę w korporacji i założyła swój biznes (2012); http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/rzucila-pracew-korporacji-i-zalozyla-swoj-biznes,17986.html
Co zostało po Art. B (2011); http://www.polityka.pl/kraj/1517696,2,bagsik-i-gasiorowski-20-lat-po-wielkiejucieczce.read
Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami; http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/538
Programy rozwojowe – jak kształcić talenty w organizacjach; http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/599
Kto się boi głębokiej wody?; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/260
Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy; http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/841
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Czas dla mentora, „Personel Plus―, 01 2013; http://mentoring.org.pl/wpcontent/uploads/2013/09/Czas_dla_mentora_PersonelPlus_01_2013.pdf
Mentoring po debacie Think Tank 17 2013-11-20; http://mentoring.org.pl/wpcontent/uploads/2013/09/Mentoring-_po-debacie-Think-Tank_17_2013.pdf
Rozmowa z Joanną Malinowską-Parzydło, prezesem PSM, Puls Biznesu; http://mentoring.org.pl/wpcontent/uploads/2013/09/Wywiad_Puls-Biznesu.pdf
Menedżer uczy się od koni (2013); http://www.horsesense.pl/blog/Menedzer-uczy-sie-od-koni-przyzwolenia-naintuicje/
Prezes TU Allianz w Polsce Paweł Dangel: Artysta wśród agentów;
http://twarzebiznesu.pl/artykuly/657557,prezes_tu_allianz_w_polsce_pawel_dangel_artysta_wsrod_agentow.ht
ml
50 lecie działalności biznesowej Zbigniewa Grycana; http://extraprodukt.pl/nie-przegap/50-lecie-dzialalnoscibiznesowej-zbigniewa-grycana/
Dlaczego w warunkach hiperkonkurencji ważni są mentorzy;
http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=844&t=dlaczego-w-warunkach-hiperkonkurencji-wazni-sa-mentorzy
Czym jest mentoring; http://www.polishpsychologists.org/projektybk/czym_jest_mentoring/
Wsątp do programu mentor; http://www.wczesniak.pl/chcesz-pomoc/wstap-do-programu-mentor
Klub szalonych rodziców; http://facet.interia.pl/aktywnosc/sporty/news-klub-szalonych-rodzicow,nId,451159
Rodzic, belfer czy mentor; http://naukaipasja.blogspot.com/2008/12/rodzic-belfer-czy-mentor.html
Mentoring czyli mistrz w pracy; http://blog.iszkolenia.pl/mentoring-czyli-mistrz-w-pracy/
Mój nauczyciel mistrz i mentor; http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/moj-nauczyciel-mistrz-imentor,48746.html
Kiedy skuteczniejsze jest szkolenie, mentoring, doradztwo, a kiedy coaching?; http://4grow.pl/kiedyskuteczniejsze-jest-szkolenie-mentoring-doradztwo-kiedy-coaching
Kiedy sięgnąć po wsparcie mentora; http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/rozwoj-zawodowy/wyksztalceniei-szkolenia-zawodowe/kiedy-siegnac-po-wsparcie-mentora/article.aspx
Coaching a mentoring; http://blog.dariusz-licznerski.pl/2011/12/28/coaching-a-mentoring/
Mentoring według Vital Voices – nowy nabór do programu; http://kobieta.wp.pl/acid,3,aid,1783,title,Mentoringwedlug-Vital-Voices-nowy-nabor-do-programu,ogloszenie.html?ticaid=111b17&_ticrsn=5
Mentoring kobiet w biznesie; http://www.gfp.com.pl/mentoring_2/mentoring-kobiet-w-biznesie.html
Pierwsze kroki w pracy – wdrożenie nowego pracownika; http://praca.gratka.pl/poradnik/art/pierwsze-kroki-wpracy-wdrozenie-nowego-pracownika-11543.html
Wprowadzenie nowego pracownika do firmy; http://trenerbiznesu.com.pl/wprowadzenie-nowego-pracownikado-firmy
Nowość! Szkolenie: Mentoring - jak efektywnie budować sukces ludzi i organizacji; http://4grow.pl/nowoscszkolenie-mentoring-jak-efektywnie-budowac-sukces-ludzi-organizacji
Mentoring - wyzwól w ludziach to, co najlepsze; http://4grow.pl/mentoring-wyzwol-ludziach-co-najlepsze
Talenty w pracy – Personal-brand mentoring; http://marta.bara.pl/personal-brand-mentoring/
Mantoring dla Y; http://www.blog.profesjonalnytrener.pl/index.php/artykuly-2/mentoring-dla-y/
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Mentor, czyli kto? Szkolenie dla mentorów EVS; http://www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-akcyjne/mentor-czylikto-szkolenie-dla-mentorow-evs-13-16092012
Moda na mentoring; http://www.lifestyle.newseria.pl/newsy/moda_na_mentoring_ludzie,p1749429762
Czym jest mentoring; http://mentoring.org.pl/stowarzyszenie/czym-jest-mentoring/
Po bandzie: Coaching czy mentoring? Plażing!; http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1015799,po-bandziecoaching-czy-mentoring-plazing,id,t.html
Pracownicy po "50"! Szansą jest "Mentor"; http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/bezrobotni-po50-szansa-jest-mentor/4568663
Oszacowanie - opracowanie ekspertyzy na temat: mentoring oraz doradztwo całożyciowe;
http://www.crzl.gov.pl/oszacowanie-wartosci-zamowienia/2241-oszacowanie-opracowanie-ekspertyzy-natemat-mentoring-oraz-doradztwo-calozyciowe
Nowoczesne formy rozwoju pracownika;
http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_Nowoczesne_formy_rozwoju_pracownika.pdf
Pułapki mentoringu; http://praca.wp.pl/title,Pulapki-mentoringu,wid,15951288,wiadomosc.html
Coaching i Mentoring – czyli krótko o podobieństwach i różnicach; http://www.kursycoachingu.pl/coaching-imentoring-%E2%80%93-czyli-krotko-o-podobienstwach-i-roznicach/
Mentoring sposobem na kryzys; http://forsal.pl/artykuly/316856,mentoring_sposobem_na_kryzys.html
Mentoring w organizacji; http://www.k2training.pl/uslugi/mentoring-w-organizacji
Jak dbać o rozwój pracownika; http://www.kowez.edu.pl/Jak_dbac_o_rozwoj_pracownika.html
Mentor... 5 powodów dlaczego posiadanie mentora jest jak położenie ręki na mapie do skarbu;
http://artelis.pl/artykuly/31749/Mentor...-5-powodow-dlaczego-posiadanie-mentora-jest-jak-polozenie-reki-namapie-do-skarbu
Jak być mentorem dla pokolenia milenium; http://www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=371&t=jak-bycmentorem-dla-pokolenia-milenium
http://mentoring-coaching.nf.pl/program/wyklad/46
Młodzi potrzebują mentora;
http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=123258&rob=Mlodzi_potrzebuja_mentora
http://www.bezrobocie.org.pl/x/515831;jsessionid=B49F685222210351FDD274BBAACBDBDB
Mentoring dla młodego biznesu; http://www.sukcespisanyszminka.pl/wydarzenia/newsy/item/4789-mentoringdla-mlodego-biznesu.html
Pamiętajcie gdy przychodzi do was ktoś nowy do pracy!!! każda osoba nowa musi się wdrążyć w prace,
nauczyć, przywyknąć;
http://www.dobramama.pl/pokaz/558140/Pamietajcie_gdy_przychodzi_do_was_ktos_nowy_do_pracy_kazda_os
oba_nowa_musi_sie_wdrazyc_w_prace_nauczyc_przywyknac/1/new
Pracownicy nie chcą dzielić się wiedzą; http://weblog.infopraca.pl/2011/05/pracownicy-nie-chca-dzielic-siewiedza/
Z koleżanki – szefowa; http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/prasa/przywodztwo/z-kolezankiszefowa.html
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Toksyczny współpracownik. Zło czai się za biurkiem;
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,10625097,Toksyczny_wspolpracownik__Zlo_czai_sie_za_biurkiem.ht
ml
Zły szef to najpopularniejszy powód odejścia; http://praca.wp.pl/title,Zly-szef-to-najpopularniejszy-powododejscia,wid,15251634,wiadomosc.html
Zły pracownik czy zły szef; http://www.coaching-efekt.pl/przemyslenia,Zly_pracownik_czy_zly_szef,5.html
Zły szef; http://www.experto24.pl/kadry/hr/zly-szef.html
Bo to zły szef był; http://kobieta.interia.pl/news-bo-to-zly-szef-byl,nId,628650
Zazdrość, chciwość i obłuda; http://nobodyimportant.blog.onet.pl/2008/05/05/zazdrosc-chciwosc-i-obluda-3glowne-cechy-polakow/
Jak sobie radzić ze złym szefem; http://www.hbrp.pl/news.php?id=810
Zły szef wywołuje depresję; http://www.geekweek.pl/aktualnosci/17781/zly-szef-wywoluje-depresje
10 cech najgorszego lidera; http://www.coach4u.pl/pl/artykuy/145-10-cech-najgorszego-lidera
Polacy zarabiają za mało. Ale nie przez kryzys, tylko "dziadowanie". Polskie firmy ciułają, zamiast inwestować
w ludzi; http://natemat.pl/72227,polacy-zarabiaja-za-malo-ale-nie-przez-kryzys-tylko-dziadowanieprzedsiebiorcow-polskie-firmy-ciulaja-pieniadze-zamiast-inwestow
Co pana motywuje do pracy; http://www.karierapodkontrola.pl/co-pana-motywuje-do-pracy/
Mentalność polaków faworyzuje nieudaczników; http://www.wykop.pl/link/1563561/biznes-w-polscementalnosc-polakow-faworyzuje-nieudacznikow/
Jacy są Polacy; http://wednesdays.blog.onet.pl/2007/03/19/jacy-sa-polacy/
http://www.garnek.pl/szymeki/4921060/4-zazdrosc
Nieuczciwi przedsiębiorcy; phttp://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/nieuczciwi+przedsi%C4%99biorcy
Bilingi bronią w walce z nieuczciwym pracodawcą; http://praca.gratka.pl/poradnik/art/bilingi-bronia-w-walce-znieuczciwym-pracodawca-10659.html
Czego zazdrościmy współpracownikom?;
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=797
Logo dostawcy Jak oszukują pracownicy i pracodawcy ; http://praca.wp.pl/title,Jak-oszukuja-pracownicy-ipracodawcy,wid,15854927,wiadomosc.html
Pracownicy oszukują i kradną, bo firmy są źle zarządzane; http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pracownicyoszukuja-i-kradna-bo-firmy-sa-zle-zarzadzane,16510.html
Oszukiwanie pracownika; http://pieniadze.fakt.pl/Oszukiwanie-pracownika,artykuly,222609,1.html
Leniwy i bez ambicji; http://www.wyzwaniafirm.pl/artykuly/polak-w-pracy-%E2%80%93-leniwy-i-bez-ambicji/
Jacy są Polacy w pracy?; http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,4124209.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,904,114700501,114703638,Polski_etos_pracy_jest_powalajacy.html
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Obiboki i cwaniaki do zwolnienia!; http://praca.wp.pl/gid,13436603,title,Obiboki-i-cwaniaki-dozwolnienia,galeria.html
Prezes GPW zawieszony za nieetyczne działania; http://wiadomosci.stockwatch.pl/prezes-gpw-zawieszony-zanieetyczne-dzialania,akcje,49720
Pracujemy coraz wydajniej, zarabiamy tak samo;
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103090,14953467,Pracujemy_coraz_wydajniej__zarabiamy____tak_samo_.html
Coraz mniej miejsc pracy, coraz dłużej na bezrobociu;
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103090,14614644,Coraz_mniej_miejsc_pracy__coraz_dluzej_na_bezrobociu_.ht
ml#TRrelSST
Dlaczego Polacy musza pracowac dluzej? PO bo jestesmy biedni i gonimy kroliczka;
http://www.wprost.pl/ar/321219,1/Dlaczego-Polacy-musza-pracowac-dluzej-PO-bo-jestesmy-biedni-i-gonimykroliczka/
Dlaczeo Polacy pracują na czarno; http://biznes.onet.pl/8-powodow-dlaczego-polacy-pracuja-naczarno,18860,5261754,1,fotoreportaze-detal-galeria
Polski rynek pracy tymczasowej rośniehttp://www.adecco.pl/dlamediow/polski-rynek-pracy-tymczasowejro%C5%9Bnie.aspx
Praca za darmo, czyli zrób dla nas projekt, a może ci zapłacimy. Zmora fotografów, grafików, programistów;
http://natemat.pl/24351,praca-za-darmo-czyli-zrob-dla-nas-projekt-a-moze-ci-zaplacimy-zmora-fotografowgrafikow-programistow
Dlaczego Polacy są biedni choć ciężko pracują; https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/dlaczegopolacy-sa-biedni-choc-ciezko-pracuja/
Szokujące dane. Polacy zarabiają jak w trzecim świecie; http://pieniadze.fakt.pl/zarobki-polakow-sazatrwazajaco-niskie,artykuly,418818,1.html
Polacy nie potrafią pracować zespołowo, dlatego mogą przegrać; https://libertarianizm.net/threads/polacy-niepotrafia-pracowac-zespolowo-dlatego-moga-przegrac.4473/
Polacy są chorowici, nielojalni i nie potrafią współpracować; http://www.goldenline.pl/forum/565666/polacy-sachorowici-nielojalni-i-nie-potrafia-wspolpracowac/
Ludzie nie lubią bogatych i szczęśliwych; http://blog.onet.pl/41669,archiwum_goracy.html
http://www.dobramama.pl/pokaz/558140/Pamietajcie_gdy_przychodzi_do_was_ktos_nowy_do_pracy_kazda_os
oba_nowa_musi_sie_wdrazyc_w_prace_nauczyc_przywyknac/1/new
Polacy to indywidualiści?; http://www.tokfm.pl/blogi/tadzislaw666/2013/01/polacy_to_indywidualisci/1
Polacy to naród indywidualistów, którzy nie potrafią współpracować?;
http://supermarket.blox.pl/2010/09/Polacy-to-narod-indywidualistow-ktorzy-nie.html
Pogodzić indywidualizm z interesem wspólnoty; http://blogpublika.com/2013/09/17/pogodzic-indywidualizm-zinteresem-wspolnoty/
Polski indywidualizm; http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/polski+indywidualizm
Nie bądź szefem, bądź liderem; http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/nie-badz-szefem-badzliderem
Dlaczego nie lubię swojego szefa; http://praca.goniec.com/polacy-w-pracy/12879,dlatego-nie-lubie-swojegoszefa/
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Dlaczego nie lubię swojego szefal http://openscotland.pl/dlaczego-nie-lubie-swojego-szefa/
Bezrobotni: Nie ma pracy! Pracodawcy: Nie ma dobrych pracowników;
http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/bezrobotni-nie-ma-pracy-pracodawcy-nie-ma-dobrychpracownikow-83595.html
Firmy mają problem ze znalezieniem dobrych pracowników; http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-majaproblem-ze-znalezieniem-dobrych-pracownikow-2871544.html
"Kradnie albo kombinuje". Dlaczego Polacy nie potrafią mówić o pieniądzach i nienawidzą tych, którzy je
mają?; http://natemat.pl/45993,kradnie-albo-kombinuje-dlaczego-polacy-nie-potrafia-mowic-o-pieniadzach-inienawidza-tych-ktorzy-je-maja
Czy twój szef też jest diabłem; http://www.karierapodkontrola.pl/czy-twoj-szef-tez-jest-debilem/
Czy szef powienien być mądrzejszy od podwładnych?; http://www.goldenline.pl/forum/1933086/czy-szefpowienien-byc-madrzejszy-od-podwladnych/
Strach ma oczy szefa; http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1555315,1,polski-szef-tyrajacy-tyran.read
Szef cię gnębi? Pewnie jest niekompetentny; http://www.sfora.pl/Szef-cie-gnebi-Pewnie-jest-niekompetentnya12748
Szef z kompleksem Boga; http://praca.wp.pl/title,Szef-z-kompleksem-Boga,wid,13118811,wiadomosc.html
Gdy twój przełożony jest tyranem, despotą, dyktatorem; http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gdy-twojprzelozony-jest-tyranem-despota-dyktatorem-1645666.html
Dlaczego szefowie nikogo nie słuchają; http://www.forbes.pl/kariera/artykul/sekcja/Rozwoj-osobisty/dlaczegoszefowie-nikogo-nie-sluchaja,18676,1
Podjąć pana pod kolana; http://www.polityka.pl/rynek/ekonomia/220401,1,polska-wciaz-tkwi-w-glebokimsredniowieczu.read
Lepiej zatrudnić kogoś, kto popełnia błąd;
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,10056453,Lepiej_zatrudnic_kogos__kto_popelnia_blad.html
Kawka, fejsik i papieros. Czyli jak (nie)pracują Polacy; http://natemat.pl/10177,kawka-fejsik-i-papieros-czylijak-nie-pracuja-polacy
Oporna nauka. Co zrobić, gdy pracownicy nie chcą się szkolić?; http://konteksthr.pl/oporna-nauka-co-zrobicgdy-pracownicy-nie-chca-sie-szkolic/
Logo dostawcyMądralo, w pracy lepiej się nie wychylaj; http://praca.wp.pl/title,Madralo-w-pracy-lepiej-sie-niewychylaj,wid,13445464,wiadomosc.html
Najlepszy pracownik: Mierny, bierny, ale wierny; http://biznes.newsweek.pl/najlepszy-pracownik--mierny-bierny--ale-wierny,59165,1,1.html
Kolega został twoim szefem? Co to, to nie!; http://praca.wp.pl/title,Kolega-zostal-twoim-szefem-Co-to-tonie,wid,15022209,wiadomosc.html
Co Polak robi w czasie pracy? Kupuje na Allegro, płaci rachunki, śpi, a nawet uprawia seks;
http://natemat.pl/55179,co-polak-robi-w-czasie-pracy-kupuje-na-allegro-placi-rachunki-spi-a-nawet-uprawiaseks
Polacy nie ufają szefom; http://www.wprost.pl/ar/383160/Polacy-nie-ufaja-szefom/
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Mój szef psychopata; http://polska.newsweek.pl/moj-szef-psychopata,35390,1,1.html
Szefowie nie wybaczją błędów; http://praca.wp.pl/title,Szefowie-nie-wybaczaja-bledow-Apowinni,wid,16168155,wiadomosc.html
Jaką część swojej pracy Polacy lubią najmniej?; http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikatyprasowe/jaka-czesc-swojej-pracy-polacy-lubia-najmniej_cp-698.html
Logo dostawcyNadgorliwość nie popłaca; http://praca.wp.pl/strona,3,title,Nadgorliwosc-niepoplaca,wid,13418887,wiadomosc.html
Logo dostawcyZniszczyć zdolnego i kreatywnego pracownika; http://praca.wp.pl/title,Zniszczyc-zdolnego-ikreatywnego-pracownika,wid,12328219,wiadomosc.html
Pięć rzeczy, które spieprzyłam w pracy - czyli nie popełniajcie moich błędów;
http://foch.pl/foch/1,132038,13901931,Piec_rzeczy__ktore_spieprzylam_w_pracy___czyli_nie.html
Nie zwolnią z pracy za błędy; http://www.kariera.pl/czytaj/2743/nie-zwolnia-z-pracy-za-bledy/
Osiąganie sukcesów w pracy, a prawo do popełniania błędów; http://praca.studentnews.pl/s/2578/64882-Pracanewsy/4026296-Osiaganie-sukcesow-w-pracy-a-prawo-do-popelniania-bledow.htm
Starsi powinni uczyć się od młodych; http://wrzesnia.info.pl/tematyczne/oswiata/item/2817
Badania: nie potrafimy prowadzić dialogu międzypokoleniowego;
http://www.polskisenior.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201:badania-nie-potrafimyprowadzi-dialogu midzypokoleniowego&catid=38:news&Itemid=37
Dlaczego nie lubimy starych ludzi?; http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/743029,dlaczego-nie-lubimy-starychludzi-zycie-emeryta-w-polsce.html
Młodzi wiedzą najlepiej; http://designerblog.pl/mlodzi-wiedza-najlepiej/
Roszczeniowość młodych, chciwość starych;
http://wyborcza.pl/1,132486,14741948,Roszczeniowosc_mlodych__chciwosc_starych.html
Młodzi gniewni ,a starzy wk....ni???; http://nimfadora.salon24.pl/530894,mlodzi-gniewni-a-starzy-wk-ni
Młodzi nauczyciele kontra starzy; http://chetkowski.blog.polityka.pl/2012/12/09/mlodzi-nauczyciele-kontrastarzy/
Logo dostawcyMłodzi mają wyższe pensje niż starzy wyjadacze; http://praca.wp.pl/title,Mlodzi-maja-wyzszepensje-niz-starzy-wyjadacze,wid,13620922,wiadomosc.html
Odmłodzić starych czy zatrudnić młodych?; http://chetkowski.blog.polityka.pl/2010/05/31/odmlodzic-starychczy-zatrudnic-mlodych/
Polscy pracodawcy niechętnie zatrudniają starszych pracowników; http://seniorzynaczasie.pl/polscypracodawcy-niechetnie-zatrudniaja-starszych-pracownikow/
Posłowie chcą pracy do 67. roku życia, a sami zatrudniają młodych pracowników;
http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/1357433,poslowie-chca-pracy-do-67-roku-zycia-a-samizatrudniaja,id,t.html
Czym może zaimponować szefowi pracownik 50 plus; http://praca.gratka.pl/poradnik/art/czym-mozezaimponowac-szefowi-pracownik-50-plus-10928.html
Koniec zwolnień „zbyt starych‖ pracowników ; http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/koniec-zwolnien-zbytstarych-pracownikow/9195889
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To nie jest kraj dla starszych pracowników; http://praca.trojmiasto.pl/To-nie-jest-kraj-dla-starszychpracownikow-n73038.html
Młodzi ludzie nie uczą się pracować; http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mlodzi-ludzie-nie-ucza-siejak-pracowac
Dlaczego pracownicy boją się zmian; http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/inne-klasy/artykuly/dlaczegopracownicy-boja-sie-zmian.html
Niechęć do zmiany pracy mimo szykan; http://weblog.infopraca.pl/2009/05/niechec-do-zmiany-pracy-mimoszykan/
Opór przeciwko zmianie - wiatr w oczy czy wiatr w żagle?; http://gazetamsp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=1912
Logo dostawcy Jak bardzo Polacy nie lubią się szkolić?; http://praca.wp.pl/title,Jak-bardzo-Polacy-nie-lubia-sieszkolic,wid,15307122,wiadomosc.html
Pracownicy w sytuacji zmiany; http://trenerbiznesu.com.pl/pracownicy-w-sytuacji-zmiany
Polscy pracodawcy nie cenią kreatywnych pracowników. Rośnie odsetek Polaków chętnych na założenie firmy;
http://forsal.pl/artykuly/423987,polscy_pracodawcy_nie_cenia_kreatywnych_pracownikow_rosnie_odsetek_pol
akow_chetnych_na_zalozenie_firmy.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,904,127848262,127857145,Okazja_do_zwolnienia_starych_zuzytych_pracownik
ow_.html
http://onepress.pl/motywacja.phtml
http://www.iped.pl/publikacje/raport_e-learning_.pdf
http://etransport.pl/forum40412.0.html
https://www.facebook.com/tokfm/posts/10151581963317130
http://www.ifis.up.krakow.pl/index.php/mentoring
http://takchcezyc.pl/tag/mentor/
http://wctt.pl/news/mentoring/
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2013/march/index_pl.htm
http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=2237
http://kig.pl/files/Z%20zycia%20organizacji%20czlonkowskich/Kongres_Mentoring_Coaching_program.pdf
http://www.pifs.org.pl/pliki/raport%20szkola%20dla%20coacha_zb.pdf
http://www.spcim.pl/
http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/604/rynek-uslug-szkoleniowych-w-polsce
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120520/REPORTAZ/120519014
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/tu-kobiety/wideo/odc-18--relacja-mistrzuczen/10281946
http://gmsolutions.pl/pdf/PP%20Zarzadzanie.pdf
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http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Zostan_Mentorem_folder_informacyjny_druk.pdf
http://www.zostanmentorem.pl/
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Domestic-and-General,Wielka-Brytania.pdf
https://www.facebook.com/mentoringbezgranic
http://portal.przedsiebiorca.pl/web/aip-business-link/business-mentoring
http://zainwestujwsiebie.com/category/mentoring-rozwojowy/
http://www.coachingbalance.pl/tag/sukces/
http://www.pup.gda.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:9.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura-PRACOWNICY.pdf
http://slowlajf.org.pl/mentoring/
http://mentoring-coaching.nf.pl/program/wyklad/4
http://www.gfp.com.pl/mentoring_1.html
http://1na1.e.org.pl/mentorzy/
http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/
http://www.mentoring.amu.edu.pl/news.php
http://www.pracowniasatysfakcji.com/content.php?site=czytelnia&lang=pl&level=1&id=113
http://lubuskimentoring.pl/images/news/biuletyn/lubuski_mentoring_nr3.pdf
http://lubuskimentoring.pl/images/news/biuletyn/lubuskie_mentoring_mlodych_nr3.pdf
http://www.thecoaches.pl/451-507e8826ef6a0.html
http://www.managementexchange.com/m20-principles
http://fotografika.i-csa.com/portretrw/portretrw1.html
www.mcnicolwilliams.com.au
http://www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl/
http://www.exporter.pl/
http://gelg.pl
http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.358/wpis.89
http://www.thecoach.pl/pdf/inspire_kazdy_potrzebuje_mentora.pdf
http://merlin.pl/Chlopi-Lektura-z-opracowaniem_Wladyslaw-StanislawReymont/browse/product/1,1073687.html
http://theiam.ws/?cat=15
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www.pi.gov.pl
www.poig.gov.pl
http://www.i3d.pl/560,nagrody.html
http://www.hdpaperwall.com/steve-jobs/
http://www.businesscoaching.pl/
http://btigroup.pl/przywodztwo
https://www.facebook.com/SelfMgmtInst?fref=ts
http://bartekguzik.pl/biznes-coaching.html
http://newpr.pl/category/przywodztwo/
http://blog.goldenline.pl/autor/anna-macnar/
http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/lider_xxl.jpg
http://sklep.hbrp.pl/przywodztwo-w-dziczy-i-w-biurze.html
https://www.biznes.edu.pl/program_akademia_program_studiow.php
https://www.facebook.com/MagazynCoaching/posts/492906590726767
http://www.wseiz.pl
https://twitter.com/EnriquePenalosa
http://sklep.hbrp.pl/magazyn-hbrp/numery-2013/hbrp-nr-128-pazdziernik-2013.html
http://blog.trainingfactory.eu/?p=395
http://www.fundacjaksiazenice.org/fundacja/coaching-rodzinny
www.parkidea.pl
http://www.goldenline.pl/forum/2432252/coworking-poznan-ul-lechicka/
http://www.pgradzinski.zut.edu.pl/ekoarchitektura.html
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/021/pl/3/EF13021PL.pdf
http://www.eurocadres.org/IMG/pdf/Brochure_Femanet_PL.pdf
http://www.ican.pl/files/PDF/Praktyczne_przywodztwo.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/odpowiedzialny-biznes---kompendium-csr,6543.html
http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/redakcja/20130620/kompendium_csr_czerwiec_2013.pdf
http://gazetaprawna.pl/konferencje/wizjonerzy/program.php
http://obserwatorium.pl/Wydarzenie/1574/Daniel-Goleman-w-Polsce-podczas-konferencji-Przywodztwoprzyszlosci-lider-czy-dyktator/Daniel-Goleman-lider-przywodztwo-przywodztwo-przyszlosci/
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Reklamy TV
Kropla Beskidu, Pochodzenie ma znaczenie-Restauracja ―Siwy dym‖, 2010
PARP, Inwestycja w kadry – Saksofonistka, 2010
PKO, Sokołów, Bogusław Miszczuk, 2012
Idea Bank, Duma przedsiębiorcy-Natural Horse, 2013
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Wykaz skrótów użytych w dokumencie:

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Desk Research

Analiza danych zastanych

Computer Assisted Telephone
Interview (CATI)

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo

Individual In-Depth Interview
(IDI)

Indywidualny wywiad pogłębiony

MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Mentoring

Jest formą rozwoju zawodowego i psychospołecznego
opartą na długofalowej relacji pomiędzy pracownikiem
posiadającym bogate doświadczenie lub wysokie
kwalifikacje w danej dziedzinie (mentorem), a
pracownikiem mniej doświadczonym lub posiadającym
niższe kwalifikacje (uczniem/mentee). Mentoring opiera
się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Jest
niezależną od hierarchii służbowej formą pomocy
udzielanej pracownikom przez pracowników. Jego
podstawowym celem jest odkrywanie i rozwijanie
potencjału ucznia.

Case Study

Studium przypadku

GUS

Główny Urząd Statystyczny
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1. Wstęp

Poniższy materiał jest efektem umowy zawartej w dniu 05 grudnia 2013 r. pomiędzy:
Paostwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą Realizacja zgodnie z zapisami, której
zostało przeprowadzone badania ilościowe wśród przedsiębiorców małych i średnich firm w
Polsce.
Termin realizacji badania określony został na 16 grudnia 2013 roku.
Przedstawiony Raport, zawiera następujące elementy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koncepcja realizacji badania
Metodologię
Harmonogram wykonanych prac
Szczegółowe wyniki
Podsumowanie wyników i główne wnioski
Kwestionariusz do badania CATI

2. Cel i zakres badania

Celem projektu zgodnie z SIWZ było dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnieo:
a) praktyk związanych z wykorzystaniem mentoringu w polskich przedsiębiorstwach (w
tym: rozpowszechnienia mentoringu, form mentoringu, funkcji mentoringu, zasad
doboru mentorów i ich uczniów);
b) zagranicznych trendów w dziedzinie mentoringu oraz doświadczeo polskich firm
związanych z wykorzystaniem mentoringu;
c) standardów dotyczących kształcenia mentorów oraz realizacji programów
mentoringowych;
d) kodów kulturowych obecnych we współczesnej kulturze masowej, związanych
z następującymi pojęciami: „mentoring”, „lider”, „przywódca/przywództwo”;
e) słabych i mocnych stron mentoringu jako formy rozwoju zawodowego;
f) korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez mentoring.

Celem realizacji badania ilościowego była możliwośd udzielenia odpowiedzi na następujące
pytania badawcze:
a) W jakim stopniu mentoring jest rozpowszechniony wśród polskich przedsiębiorstw? Jaki
odsetek firm korzystał lub korzysta z mentoringu?
b) Jakie czynniki ograniczają wykorzystywanie mentoringu przez polskie firmy?
c) Jakie formy mentoringu są najbardziej rozpowszechnione wśród polskich firm?
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d) W jaki sposób mentoring jest definiowany przez menadżerów polskich firm? Jakie są, ich
zdaniem, słabe i mocne strony mentoringu?
3. Metodologia
3.1. Technika badawcza

W badaniu zastosowano technikę CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) czyli
wywiady przeprowadzane przez telefon przy wsparciu oprogramowania komputerowego.
Zebrane w ten sposób informacje są natychmiast wprowadzane przez ankietera do specjalnego
programu komputerowego, dzięki czemu można bardzo szybko określid i sprawdzid jak
kształtują się opinię respondentów. Głównymi zaletami tej techniki są: krótki termin realizacji,
większe możliwości kontrolne i znacznie niższy koszt dotarcia do respondenta niż w przypadku
wywiadów face-to-face.
Zalety techniki CATI:
 Pełne możliwości śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów.
Osoby nadzorujące przebieg badania mogą na bieżąco:
 obserwowad stanowiska ankieterskie przez szklaną ścianę,
 monitorowad przebieg wywiadu prowadzonego z dowolnego stanowiska,
 śledzid treśd zadawanych pytao i udzielanych odpowiedzi na ekranie komputera,
 nagrywad przebieg wywiadu,
 śledzid na bieżąco statystyki realizacyjne.
 Pełna kontrola nad jakością zbieranych danych, bieżąca kontrola zakresów oraz
spójności logicznej danych.
 Szybkośd realizacji badania (zupełny brak prac terenowych, kodowania, druku itd.).
 Pełna kontrola procesu zbierania danych; możliwośd podsłuchu wywiadów w każdym
momencie realizacji badania.
 Możliwośd
realizacji
złożonych
kwestionariuszy,
wielowariantowych,
ze
skomplikowanymi filtrami, możliwośd przywoływania w tekście pytao wcześniej
udzielonych odpowiedzi etc.
 Pełna kontrola nad realizacją próby, planowaniem ponownych kontaktów.
 Możliwośd generowania raportów z postępu prac wraz z rozkładami odpowiedzi na
pytania ankiety
3.2. Respondent

Po nawiązaniu kontaktu z firmą ankieter pozyskiwał informację o osobie zajmującej się
sprawami kadrowymi (właścicielu bądź szefie działu kadr) i następnie z tą osobą przeprowadzał
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wywiad dotyczący problematyki mentoringu w firmie. Wywiady odbywały się w terminie
dogodnym dla respondenta (zgodnie z umówieniami) a próby kontaktów podejmowane były
minimum pięciokrotnie (średnia liczba kontaktów – 7).

3.3. Operat
Losowanie próby zostało dokonane z operatu firm prowadzonego przez Spółkę Realizacja.
Operat ten jest stale uzupełniany i aktualizowany poprzez łączenie danych baz firm
komercyjnych i uwzględnianie w jego zawartości wyników badao własnych. Poszczególne zapisy
są normalizowane i deduplikowane, dzięki czemu nie ma problemu wielokrotnego
występowania tego samego podmiotu w bazie (skutkującego zwielokrotnieniem
prawdopodobieostwa doboru). Jednocześnie baza utrzymywana jest w wysokim stopniu
aktualności (poprzez powtarzane zakupy baz oryginalnych) oraz badania własne. Na chwilę
obecną w bazie występuje 70 500 podmiotów, zatrudniających od 10 do 49 pracowników i
13 800 podmiotów, zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Bazy pierwotne, z których korzysta baza Spółka Realizacja to:
Baza Firmy 2011 – producent: Hoppenstadt Bonnier (HBI)
W bazie znajdziemy ponad 204 tysięcy firm, z czego ponad 15 tysięcy firm w upadłości i
likwidacji oraz ponad 530 tysięcy kontaktów do menedżerów, właścicieli i kierowników
(informacje statystyczne z grudnia 2011 roku). Baza posiada ok. 80 zmiennych. Dane bazy
uzupełniane są o informacje lokalizacyjne, przydatne przy dobieraniu prób (kod gminy wg
GUS).
Baza Firm Instytutu Promocji Eksportu i Kooperacji (dawniej: Polskie Firmy, Nettex Sterling)
W bazie znajduje się około 500 tysięcy firm, z czego około 400 tysięcy firm małych i mikro.
Posiada ok. 80 zmiennych. Dane bazy uzupełniane są o informacje lokalizacyjne, przydatne
przy dobieraniu prób (kod gminy wg GUS) oraz opis działalności PKD 2007.
Baza EFEKT Polskiego Centrum Marketingowego (PCM)
W bazie znajdziemy około 2 milionów firm, z czego około 1,4 mln firm zatrudniających do 10
pracowników. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco przez firmę PCM w wyniku:




ustalania aktualnych danych w wyniku akcji marketingowych prowadzonych przez PCM i
firmy współpracujące
pozyskiwanie kontaktów z baz zewnętrznych (REGON, KRS, bazy innych firm)
aktualizacje w wyniku reklamacji klientów, którzy zakupili bazę (możliwośd zwrotu
nieistniejącego rekordu)

Baza posiada ok. 80 zmiennych. Dane bazy uzupełniane są o informacje lokalizacyjne, przydatne
przy dobieraniu prób (kod gminy wg GUS) oraz opis działalności PKD 2007.
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3.4. Kontrola realizacji i pracy ankieterów

Specjalnie przeszkoleni ankieterzy pod nadzorem managera zespołu CATI przeprowadzali
wywiady w wydzielonym studio badawczym, ze specjalnie przygotowanych stanowisk
telefonicznych, korzystając z pomocy komputera wyposażonego w odpowiednie
oprogramowanie, ułatwiające m.in. zadawanie pytao i pozwalające na kodowanie w trakcie
wywiadu uzyskanych informacji.
W studio rozdział próby dokonywany jest automatycznie przez serwer sieci komputerowej, a
zapis wyników wywiadów dokonywany jest przy zastosowaniu sieci komputerowych terminali
sprzężonych z centralą telefoniczną i telefonami ankieterskimi.
Płynny przebieg procedury wywiadu i kodowania gwarantuje software NIPO. Zapewnia on
kontrolę nad alokacją próby, przydziałem właściwych wersji kwestionariusza, przestrzeganiem
terminu realizacji wywiadów itp.
Przebieg prac ankieterskich kontrolowany jest przez managera CATI za pomocą aparatury do
podsłuchu rozmów i monitora, do kontroli zapisu odpowiedzi dokonywanego przez ankieterów.
W każdej chwili, na monitorze centralnego komputera można również śledzid zbiorcze
zestawienia dotychczasowych rezultatów badania. Metodologia CATI pozwala utrzymad
niezwykle staranny nadzór i wysoki poziom kontroli prac ankieterskich. W przypadku badao
opartych na krótkim kwestionariuszu, CATI pozwala na bardzo szybką i mało kosztowną
realizację badania.
Na każdej sesji obecnych jest kilku Supervisorów sprawujących opiekę nad jakością i
wydajnością pracy ankieterów. Kontrolę nad ankieterami ułatwia system monitoringu. Zgodnie
z założeniami ujętymi w SIWZ na jednego kontrolera nie przypadnie więcej niż 10 ankieterów.
Do obowiązków supervisorów należy bieżąca kontrola pracy ankieterów na sesji
(monitorowanie rozmów, obserwacja poprawności przebiegu sesji zarówno od strony
technicznej jak i merytorycznej, śledzenie statystyk w poszczególnych projektach, śledzenie
statystyk ankieterskich).
Kontroli podlega co najmniej 5 % wywiadów. Do obowiązków supervisora należy również
bieżące usuwanie ewentualnych uchybieo i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane. Praca
supervisorów jest nadzorowana przez kierownika studia CATI m. in. poprzez okresową kontrolę
wypełniania standardów jakości przyjętych w studio. Wywiady CATI mogą też byd obserwowane
przez Klientów.
Dane zgromadzone w badaniu podlegają dodatkowej kontroli w fazie ich przetwarzania. W tej
fazie weryfikowana jest kompletnośd i spójnośd logiczna odpowiedzi badanych. Analiza taka
stanowid może podstawę wykrycia przypadków nierzetelnej realizacji wywiadów przez
ankieterów.
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3.5. Struktura próby badawczej

Badanie objęło dwie kategorie podmiotów:
małe firmy – 10-49 zatrudnionych,
średnie firmy – 50-249 osób.

W każdej z podanych kategorii zatrudnienia zrealizowanych zostało po 200 wywiadów
telefonicznych CATI (łączna próba N=400). Liczebnośd jest rozumiana jako liczba efektywnie
zrealizowanych wywiadów.
Próba do badania została dobrana odrębnie w każdej kategorii zatrudnienia przy uwzględnieniu
następujących elementów stanowiących podstawę warstwowania:
sektory gospodarki w podziale na: handel, produkcję i usługi,
podział terytorialny kraju z uwzględnieniem 6 regionów GUS (NTS-1),
klasa wielkości miejscowości (wsie, miasta do 100 tys., miasta powyżej 100 tys.
mieszkaoców).
Do badania została wylosowana próba N=1000 podmiotów gospodarczych. Jej liczebnośd
wynika z przyjęcia minimum 40% poziomu realizowalności próby. Próba realizowana była „do
wyczerpania” – jedynymi warstwami uwzględnianymi w trakcie realizacji będzie podział ze
względu na wielkośd podmiotu, mierzoną wielkością zatrudnienia (10-49 i 50-249).

3.6. Przebadane przedsiębiorstwa
Badaniu poddane zostały przedsiębiorstwa z różnorodnych sektorów gospodarki.
Największe grupy stanowiły przedsiębiorstwa związane z sektorem produkcyjnym (44,5% ogółu)
oraz usługowym (40,3%). Nieco mniejsze reprezentowały handel, budownictwo, transport i
oświatę. Szczegółowy rozkład przedstawia Wykres 1.
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Wykres 1. Sektor gospodarki badanych przedsiębiorstw.
Produkcja

44,5%

Budownictwo

20,3%

Transport

5,5%

Handel

29,3%

Usługi

40,3%

Oświata, nauka
Kultura, sektor medialny
Służba zdrowia

5,3%
1,3%
2,0%

Inne

7,8%

Dochód ponad 18% badanych przedsiębiorstw nie przekroczył w ostatnim roku 2
milionów złotych netto. Rzadziej, niż w co dwudziestej firmie (3,8%) był o na poziomie co
najmniej 50 mln. Niemal połowa przedsiębiorców odmówiła odpowiedzi na pytanie o wysokośd
dochodów bądź nie potrafiła ich oszacowad w trakcie rozmowy z ankieterem.
Wykres 2. Wielkośd przychodów za zeszły rok w badanych przedsiębiorstwach.

Do 2 milionów netto

18,5%

Od 2 mln do 10 mln włącznie netto

18,8%

Od 10 mln do 50 mln włącznie netto

13,2%

Od 50 mln do 100 mln włącznie netto

1,9%

Powyżej 100 mln netto

1,9%

Trudno powiedzied

45,8%

W ciągu ostatnich 12 miesięcy za granicę swoje produkty sprzedawało 43,8%
ankietowanych przedsiębiorstw. Rozkład odpowiedzi na to pytanie prezentuje wykres 3.
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Wykres 3. Czy w ciąg u ostatnich 12 miesięcy firma sprzedawała swoje produkty lub usług za
granicą?
Nie wiem/trudno
powiedzied; 0,4%

Tak; 43,8%
Nie; 55,8%
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4. Wyniki badania
4.1. Streszczenie – główne wnioski
Mentoring, mimo że zyskuje coraz większą popularnośd wśród polskich przedsiębiorców nie
jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. W czterech na pięd małych i średnich przedsiębiorstw
nigdy o nim nie słyszano. Znajomośd pojęcia „mentoring” jest istotnie wyższa w większych
przedsiębiorstwach. Już, co czwarta firma tego typu spotkała się, bądź słyszała o mentoringu.
Przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali, że słyszeli bądź wykorzystuję mentoring w swoich firmach
w bardzo różny sposób starali się go zdefiniowad. Jednym kojarzył się z doradztwem, innym ze
szkoleniem młodszych pracowników bądź jego ścieżką rozwoju a jeszcze innym z nadzorem nad
zespołem bądź podwładnym. Opinie było tak różne, że trudno byłoby na ich podstawie
wypracowad jedną wspólną definicję.
Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw niewiele ponad 6% stosowało u siebie jakąś
formę mentoringu – zdecydowana większośd z nich w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy. Jest to
1/3 przedsiębiorstw, które zadeklarowały znajomośd, bądź doświadczenie z mentoringiem.
Pośród przedsiębiorstw, które stosowały mentoring w ostatnich 12-stu miesiącach, w trzech na
cztery korzystano z mentoringu indywidualnego, nieco rzadziej, bo w 64% przypadków z
grupowego. Inne formy mentoringu nie były wykorzystywane.
Największymi zaletami mentoringu, wskazywanymi przez osoby odpowiedzialne za szkolenia w
przedsiębiorstwach, jest pomoc w szybszym wdrażaniu nowozatrudnionych pracowników lub
pracowników zmieniających charakter swojej pracy oraz wykorzystanie go, jako dobrego
sposobu na wyrażanie uznania wobec najbardziej doświadczonych pracowników w przypadku
powierzenia im roli mentorów.
Następnymi w kolejności zaletami było zwiększanie zaangażowania pracowników szczebla nie
kierowniczego, pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz łatwiejsze znajdowanie następców
dla odchodzących pracowników.
Stosunkowo najrzadziej przedsiębiorcy określali mentoring jako lepszą formą rozwoju
zawodowego menadżerów niż tradycyjne metody kształcenia (tj. szkolenia, studia
podyplomowe, MBA).
Wśród najczęściej wskazywanych wad jest to, że „mentoring jest zbyt angażujący czasowo pracownicy poświęcają mu czas, który powinien byd przeznaczony na wykonywanie innych
obowiązków” (37,2% odpowiedzi „raczej się zgadzam” lub „zdecydowanie się zgadzam”),
następnie aspekt finansowy („zbyt duże koszty” - 32,1%), „ograniczanie samodzielności
pracowników” (24,4%), „ograniczanie kreatywności pracowników” (23,1%) oraz wreszcie opinia,
że „mentoring ogranicza zaufanie pracowników do firmy, sprawia, że czują się kontrolowani”.
Badania podkreślali również ryzyko związane z wyborem niewłaściwej osoby na mentora a
często uzależnienie uczniów od jego obecności nawet po zakooczeniu całego procesu
związanego z mentoringiem.
27% firm, spośród tych, które słyszały bądź spotkały się z pojęciem mentoring, planuje w ciągu
najbliższych 12-stu miesięcy skorzystad z niego ponownie. Głównymi powodami, dla których
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firma nie jest zainteresowana mentoringiem jest brak dopasowania do specyfiki działalności
danej firmy, zbyt duża liczba obowiązków, jakie, na co dzieo mają pracownicy oraz ogólny brak
zainteresowania taką formą rozwoju personelu.
Powszechnymi formami kształcenia wybieranymi przez przedsiębiorstwa w ostatnich 12-stu
miesiącach są różnego rodzaju szkolenia (86%), zakup literatury oraz pism fachowych (79%),
udział w konferencjach i seminariach (61%), studia podyplomowe (26%), staże oraz wymiany
zagraniczne (16%), wyjazdy studyjne (9%), coaching (7%) oraz studia MBA (4%).
Nieliczni przedsiębiorcy dodatkowo umożliwiają swoim pracownikom zdobycie tytułu magistra
bądź inżyniera w znacznym stopniu partycypując w kosztach jego uzyskania. Wysyłają również
pracowników na dodatkowe warsztaty i kursy rozwijające ich kwalifikacje.
Analizy pokazują, że większe przedsiębiorstwa wykorzystują bardziej różnorodne metody
kształcenia swoich pracowników. Poza stażami/wymianami zagranicznymi, w każdej z
zaproponowanych form rozwoju pracowników liczba wskazao w tej grupie była wyższa niż
wśród przedstawicieli małych firm. Największą różnicę można zauważyd w podejściu do studiów
podyplomowych, udziałach pracowników w seminariach/konferencjach oraz zakupach
literatury fachowej.
Formy kształcenia, z których firma zamierza korzystad w ciągu najbliższych 12-stu miesięcy jest
bardzo zbliżona do tej, z której korzystała dotychczas. Tutaj również na pierwszych miejscach
znalazły się szkolenia, zakup literatury oraz pism fachowych, udział w konferencjach i
seminariach oraz studia podyplomowe. Rzadziej wskazywano staże oraz wymiany zagraniczne,
wyjazdy studyjne, coaching oraz studia MBA.
4.2. Wyniki szczegółowe badania
4.2.1. Wiedza i doświadczenie w mentoringu
Polscy przedsiębiorcy nie mają dużych doświadczeo z mentoringiem. Zdecydowana
większośd nigdy o nim nie słyszała a Ci, którzy słyszeli i tak mają duży problem z jego
poprawnym zdefiniowaniem. Wielokrotnie w trakcie rozmowy z ankieterem mylony był z
coachingiem, nadzorem nad pracownikiem bądź organizacją szkoleo dla pracowników.
4.2.2. Świadomość monitoringu.
Mentoring nie jest jeszcze powszechnym zjawiskiem w polskich przedsiębiorstwach. W
czterech na pięd małych bądź średnich firm (81,5%) nigdy nie spotkano się ani o nim nie
słyszano. Znajomośd pojęcia nie jest istotnie uzależniona ani od branży, w której działa firma,
długości funkcjonowania na rynku ani od innych czynników powiązanych z jej działalnością.
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Wykres 4. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o mentoringu lub spotkał(a) się kiedykolwiek z tym
pojęciem?

Baza: małe i średnie
przedsiębiorstwa (n=400)
[NAZWA
KATEGO
RII]
19,5
[NAZWA
KATEGO
RII]
81,5

Znajomośd pojęcia mentoring jest istotnie wyższa w większych przedsiębiorstwach
zatrudniających do 249 pracowników. W grupie tej słyszał o nim średnio co czwarty badany
(przy 15% wśród reprezentantów firm od 10 do 49 pracowników).

Wykres 5. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o mentoringu lub spotkał(a) się kiedykolwiek z tym
pojęciem? Zróżnicowanie ze względu na wielkośd firmy.
100,0%

80,0%

60,0%

81,5%

76,0%

85,0%
Nie

40,0%

Tak

20,0%
19,5%

15,0%

Ogółem (N=400)

Od 10 do 49 (n=200)

24,0%

0,0%
Od 50 do 249 (n=200)

4.2.3. Skojarzenia z mentoringiem.
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Ankietowani, którzy zadeklarowali, że słyszeli bądź wykorzystuję mentoring w swoich firmach w
bardzo różny sposób starali się go zdefiniowad. Jednym kojarzył się z doradztwem, innym ze szkoleniem
młodszych pracowników bądź jego ścieżką rozwoju a jeszcze innym z nadzorem nad zespołem bądź
podwładnym. Opinie było tak różne, że trudno byłoby na ich podstawie wypracowad jedną wspólną
definicję. Poniższa tabele przedstawia różne sposoby definiowania mentoringu przez badanych.

Rysunek 6. Jak zdefiniował(a)/by Pan/i mentoring? Czym jest mentoring według Pana/i?
Bezpośrednie szkolenie coś jak coaching np. przełożony szkoli bezpośrednio podlegająca pod nim osobę. Mentor to
ktoś, kto ma więcej doświadczenia - bierze się z niego przykład
Coś jak uczniów sprawuje opiekę nad drugą osobą, uczy prowadzi
Dobrą reklamą,
Doradztwo
Doradztwo zawodowe
Inaczej kształcenie kadr pod względem wydajności i przydatności do pracy.
Indywidulane szkolenie przez osobę dwa szczeble wyżej, osoba doświadczona uczy życia w pracy osobę o
szczeble niżej
Jak nazwa wskazuje mentor - czyli ktoś (starsza osoba), kto potrafi przekazać swoje doświadczenie, przekazuje
umiejętności i wiedzę
Jakaś forma wspierania, pomocy, prowadzenie. Mentor - osoba, która pomaga.
Jest mentor, który wspomaga, pokazuje ścieżki rozwoju
Jest to coś, co pomaga pracować w firmie ludziom
Jest to forma opieki nad pracownikiem, która ma im zapewnić opiekę od wdrożenia, naukę aż po dalszy rozwój.
Jest to osoba doświadczona pomagająca osobie, która nabywa doświadczenia zawodowego
Jest to osoba nauczająca inne osoby, przywódca w danej dziedzinie w danej sprawie
Jest uczeniem pracowników poprzez indywidulany rozwój przez samo przedsiębiorstwo (przez pracodawcę)
Mentor to pośrednik osoba, która moim zdaniem prowadzi obustronne ugodowe rozmowy
Mi się wydaje, że to jest taka relacja między kimś bardziej doświadczonym a mniej doświadczonym: pracownik a
wyższy szczebel zarządzania, przekazywanie, poznawanie firmy poprzez przekazywanie doświadczenia przez
bardziej doświadczoną osobę
Mistrz dla kogoś
Może być to rozwój osobisty, a może być też rozwój na potrzeby spółki, wiąże się ze szkoleniami, pozyskuje się
szkolenia dla potrzeb jednostki a czasem zainteresowani są sami pracownicy, to rozwój związany z osobistym
spojrzeniem - ustabilizowanie swojego życia
Nadzór nad daną dziedziną
Nowego pracownika wprowadza starszy doświadczony pracownik. Starszy pracownik jest mentorem a nowy
uczniem.
Od mentora, wzorowanie się na kimś
Od słowa mentor
Opieka nad nowymi pracownikami, wprowadzaniem w firmie
Opieka starszych pracowników nad młodszymi i wprowadzanie ich w tajniki zawodu
Organizacja pracy polegająca na rozwoju kadry i wykorzystanie różnych metod. Dawanie rad, doradztwo
Organizowanie szkoleń w zakładach pracy
Osoba, która coś wprowadza.
Partnerska relacja między uczniem i kimś mądrzejszym
Patronat
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Pewien rodzaj doradztwa i kierowania rozwojem osobowym pracowników
Podnoszenie kwalifikacji na zasadzie przekazywania informacji od mentora - osoby bardziej świadomej,
doświadczonej
Pomocny jest bardzo, oszczędności finansowe
Pośrednik, pomocnik w rozwiązywaniu problemów.
Przestawianie psychiki
Przewodnictwo dla innych osób, nadzorowanie kariery przez inną osobę
Relacja pomiędzy przełożonym a pracownikiem, pracownikiem a przełożonym, żeby rozwijać potencjał pracownika
Rodzaj szkolenia, przygotowania drugiej osoby na zastępstwo
Rodzaj wprowadzania, (uczenia, nowych młodych pracowników przez starszych doświadczonych), każdy pracownik
w firmie ma mentora, który go wprowadza
Słowo od mentora - znawca człowiek z dużą wiedzą
Sprawdzeniem, nadzorowaniem
Starszy doświadczony pracownik wprowadza młodszego pracownika w karierę
Strona internetowa, która określa jakieś zasady rozporządzenia względem funkcjonowania jakiś organów czy firm
Szkolenie pracowników pod przewodnictwem mentora, który kieruje rozwojem pracowników.
Szukanie czegoś nowego
To jest coś zbliżonego do coachingu, jest to prowadzenie zespołu, forma przywództwa bardziej mentalnego niż
praktycznego teoretycznego,
To jest, kiedy, osoba - pracownik z doświadczeniem wieloletnim uczy młodszych pracowników, nadzoruje, doradza
Umiejętność przekazywania wiedzy, rozwijanie u pracowników ich potencjału
Wskazywanie drogi do rozwiązania problemów
Wsparcie osoby doświadczonej nowego pracownika w wykonywaniu obowiązków
Wsparcie zadań zawodowych przez osobę, która potrafi ukierunkować wyciągnąć jak najlepsze wartości z
człowieka, pokierować osobą w jej karierze zawodowej
Współpraca między młodszym, a starszym pracownikiem, wspieranie młodszych pracowników przez starszych
pracowników - nauka
Wykorzystanie wiedzy osoby innej, która ma doświadczenie w określonej dziedzinie dla nowo przyjętych
pracowników
Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia pracowników w firmie do szkolenia innych pracowników i przekazywania
im wiedzy
Wyznacza się osobę, która pomaga pracownikowi w rozwoju i wspiera, trochę to się rożni od coachingu
Zachowania, zasady działania, wpływanie na kogoś
Znam tylko ze słyszenia

4.2.4. Doświadczenie z mentoringiem.
Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw jedynie 6,3% kiedykolwiek stosowało u siebie
mentoring. Zdecydowana większośd z nich robiła to w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy. Jest to
średnio 1/3 przedsiębiorstw, które zadeklarowały znajomośd, bądź jakiekolwiek doświadczenie
z mentoringiem.
Wykres 7. Czy w Pana(i) firmie stosowany był kiedykolwiek mentoring?
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Nie wiem,
nie
pamiętam
; 5,1%
Tak;
32,1%

Nie; 62,8%

Baza: przedsiębiorstwa, w których słyszano/spotkano się z mentoringiem n=78

Większe przedsiębiorstwa nieco częściej stosują mentoring, jako element rozwoju
pracowników. W grupie tej wykorzystywanie jego zalet zadeklarował co trzeci badany (33,3%).
Wśród mniejszych firm odsetek ten był na poziomie 30%. Nie są to jednak różnice istotne
statystycznie.
Wykres 8. Czy w Pana(i) firmie stosowany był kiedykolwiek mentoring? Zróżnicowanie pod
względem wielkości firmy.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,1%

5,1%

10,0%

62,8%

60,0%

32,1%

30,0%

33,3%

Ogółem (N=400)

Od 10 do 49 (n=200)

Od 50 do 249 (n=200)

Tak

Nie

64,6%

Nie wiem, nie pamiętam

Baza: przedsiębiorstwa, w których słyszano/spotkano się z mentoringiem n=78

Spośród przedsiębiorstw, które stosowały mentoring w ostatnich 12-stu miesiącach, w 75%
korzystano z mentoringu indywidualnego, w którym z założenia jeden mentor opiekuje się
jednym uczniem. Nieco rzadziej, bo w 62% przypadków korzystano z mentoringu grupowego. Ementoring nie cieszy się zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Nie stosowała go żadna z
badanych firm.

Wykres 9. Z jakich form mentoringu korzystała dotychczas Paostwa firma?
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Mentoring indywidualny tj. mentor opiekuje się jednym
uczniem

72%

Mentoring grupowy tj. pod opieką mentora jest więcej niż
jeden uczeo

64%

E-mentoring tj. mentoring oparty na zdalnych formach
kontaktu (Internet, telelefon)

0%

Inne formy

0%

Nie wiem/nie pamiętam

0%

Baza: przedsiębiorstwa, które
wykorzystywały mentoring, n=25

Zdecydowana większośd firm stosujących kiedykolwiek mentoring robiła to w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Średnio co szósta (16%), mimo wcześniejszych doświadczeo, w ostatnim roku nie
wykorzystywała jego zalet.
Wykres 10. Czy mentoring w Pan(i) firmie stosowany był w okresie ostatnich 12 miesięcy?

Nie
16%

Tak
84%

Baza: przedsiębiorstwa, które wykorzystywały mentoring, n=25

Niezależnie od wielkości badanej firmy czy sektora działalności w mentoringu zazwyczaj nie
brało działu więcej niż 10 uczniów. Jedynie w trzech przedsiębiorstwach proces ten objął
odpowiednio 20 (2 przypadki) i 40 uczniów.
Wykres 11. Ilu pracowników Paostwa firmy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, uczestniczyło w
mentoringu w charakterze uczniów?
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10
9

Baza: przedsiębiorstwa, które wykorzystywały mentoring w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy, n=21

8

liczba firm

7
6
5

4

4

4
3

3
2

2

2

1

1

trzech

czterech

2

1

1

1
0
żaden

dwóch

sześciu

ośmiu

dziesięciu

dwudziestu

czterdziestu

Liczba pracowników uczestniczących w charakterze uczniów

nie
wiem\trudno
powiedzied

Również pod względem uczestnictwa mentorów projekty realizowane w badanych przedsiębiorstwach
nie były szczególnie rozbudowane. Poza dwoma przypadkami firmy, w której w mentoringu w
charakterze mentorów brało udział co najmniej 10 pracowników we wszystkich pozostałych nie było ich
więcej niż czterech. Szczegółowy rozkład prezentuje poniższy wykres.

Wykres 12. Ilu pracowników Paostwa firmy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, uczestniczyło w
mentoringu w charakterze mentorów?
10
9

Baza: przedsiębiorstwa, które wykorzystywały mentoring w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy. n=21

8

liczba firm

7

6

6

5

5
4

3

3
2

1

1

1

1

1

czterech

sześciu

dziesięciu

czternastu

1
0
żaden

jeden

dwóch

trzech

Liczba pracowników uczestniczących w charakterze mentorów

W badanych przedsiębiorstwach najczęściej z mentoringu korzystali pracownicy szczebla nie
kierowniczego (w 15 na 20 firm) oraz menedżerowie średniego szczebla (w połowie firm stosujących u
siebie mentoring). Rzadziej wskazywano stanowiska samodzielne a jedynie, w co dziesiątej firmie
menedżerów wyższego szczebla.

Wykres 13. Jacy pracownicy korzystali z mentoringu w Paostwa firmie?
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Menadżerowie wyższego szczebla (prezesi, dyrektorzy)

9,5%

Menadżerowie średniego szczebla (kierownicy,
koordynatorzy)

47,6%

Pracownicy zajmujące stanowiska samodzielne

33,3%

Pracownicy szczebla niekierowniczego

Inne

Nie wiem\trudno powiedzied

76,2%

4,8%

0,0%

Baza: przedsiębiorstwa, które
wykorzystywały mentoring w
ciągu ostatnich 12-tu miesięcy.
n=21
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4.2.5. Opinie przedsiębiorców na temat mentoringu
Największymi zaletami mentoringu, wskazywanymi przez osoby odpowiedzialne za
szkolenia w przedsiębiorstwach, jest „pomoc w szybszym wdrażaniu nowozatrudnionych
pracowników lub pracowników zmieniających charakter swojej pracy” oraz „wykorzystanie go,
jako dobrego sposobu na wyrażanie uznania wobec najbardziej doświadczonych pracowników
w przypadku powierzenia im roli mentorów”. Następnymi w kolejności zaletami (68-73%
wskazao na zdecydowanie się zgadza lub raczej się zgadza) zostało uznane „zwiększanie
zaangażowanie pracowników szczebla nie kierowniczego”, „pozytywny wpływ na wizerunek
firmy” oraz „ułatwienie w poszukiwaniu następców dla odchodzących pracowników”.
Zaletą najrzadziej uznawaną (przez niespełna połowę pytanych), było twierdzenie, że
„mentoring jest lepszą formą rozwoju zawodowego menadżerów niż tradycyjne metody
kształcenia (tj. szkolenia, studia podyplomowe, MBA)”. Wśród innych zalet wymieniano
poprawę stosunków międzyludzkich w firmie. Ponadto, w opinii ankietowanych pracownik,
który jest poddany mentoringowi czuje się bezpieczniej a samo prowadzanie nowych
pracowników odbywa się spokojniej, bezkonfliktowo i można reagowad z wyprzedzeniem na
możliwe sytuacje.
Wykres 14. Zalety mentoringu - czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem… ?
Baza: przedsiębiorstwa w których słyszano, spotkano się z mentoringiem, n=25
Powierzanie roli mentora jest dobrym sposobem wyrażania
uznania wobec najbardziej doświadczonych pracow-ników

36%

Firmom korzystającym z mentoringu łatwiej jest znajdowad
następców dla odchodzących pracowników

27%

Korzystanie z mentoringu ma pozytywny wpływ na wizerunek
firmy

18%

Mentoring jest lepszą formą rozwoju zawodowego
menadżerów niż tradycyjne metody kształcenia (tj. szkolenia,
studia podyplomowe, MBA)

18%

Korzystanie z mentoringu zwiększa zaangażowanie
pracowników szczebla niekierowniczego

Raczej się zgadzam

22%

56%

32%

Raczej nie

21% 1% 1%

49%
40%

6% 5%

4% 14%

54%

20%

4% 6%

14%

32%

37%
0%

13% 1% 4%

41%

23%

Mentoring pomaga w szybszym wdrażaniu nowozatrudnionych
pracowników lub pracowników zmieniających charakter swojej
pracy

Zdecydowanie się zgadzam

46%

60%

Zdecydowanie nie

9% 3% 3%
80%

100%

Trudno powiedzied
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Wśród najczęściej wskazywanych wad jest to, że mentoring jest „zbyt angażujący czasowo pracownicy poświęcają mu czas, który powinien byd przeznaczony na wykonywanie innych
obowiązków” (41%), następnie aspekt finansowy („korzystanie z mentoringu wiąże się ze zbyt
dużymi kosztami” - 35%), „ograniczanie samodzielności pracowników” (29%), „ograniczanie
kreatywności pracowników” (24%) oraz wreszcie stwierdzenie, że „mentoring ogranicza
zaufanie pracowników do firmy i sprawia, że czują się kontrolowani” (15%).
Badani podkreślali również ryzyko związane z wyborem niewłaściwej osoby na mentora a często
uzależnienie uczniów od jego obecności nawet po zakooczeniu całego procesu mentoringu.
Wykres 15. Wady mentoringu - czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem… ?
Baza: przedsiębiorstwa, w których słyszano, spotkano się z mentoringiem, n=25

Mentoring podważa zaufanie pracowników do firmy - sprawia,
3,8% 10,3%
że czują się oni kontrolowani

Korzystanie z mentoringu wiąże się ze zbyt dużymi wydatkami

9,0%

53,8%

23,1%

42,3%

Korzystanie z mentoringu ogranicza kreatywnośd
2,6% 20,5%
pracowników
Mentoring jest zbyt angażujący czasowo - pracownicy
poświęcają mu czas, który powinien byd przeznaczony na 5,1%
wykonywanie innych obowiązków

32,1%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

20%
Raczej nie

14,1% 3,8%

44,9%

9,0% 9,0%

56,4%
40%

60%

Zdecydowanie nie

7,7%

15,4% 10,3%

59,0%

Mentoring ogranicza samodzielnośd pracowników - sprawia,
2,6% 21,8%
że stają się uzależnieni od mentora

0%

24,4%

15,4% 3,8%
80%

100%

Trudno powiedzied

4.2.6. Plany na przyszłość
27% firm, spośród dwudziestu pięciu tych, które słyszały bądź spotkały się z pojęciem
mentoring, planuje w ciągu najbliższych 12-stu miesięcy z niego korzystad. 60% zadeklarowało,
że nie zamierza stosowad takiej formy rozwoju pracowników w swoich przedsiębiorstwach w
najbliższym roku, a co dziesiąty badany nie potrafił odpowiedzied na to pytanie.

21

Wykres 16. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Paostwa firma planuje korzystad z mentoringu?
Baza: przedsiębiorstwa, w których słyszano/spotkano się z mentoringiem, n=78

Zdecydowanie tak
Trudno
11,5%
powiedzied
11,5%
Raczej tak
15,4%

Zdecydowanie nie
33,3%
Raczej nie
28,2%

Wykres 17. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Paostwa firma planuje korzystad z mentoringu?
Zróżnicowanie pod względem wielkości przedsiębiorstwa.

Niemal, co trzecia (31,2%) średniej wielkości firma, w której słyszano o mentoringu, planuje z niego
korzystad w ciągu najbliższego roku. Mniejsze przedsiębiorstwa są rzadziej zainteresowane
wykorzystywaniem tej formy rozwoju pracowników. W grupie tej plany związane z mentoringiem w
najbliższym roku ma co piąta firma.

Baza: przedsiębiorstwa, w których słyszano/spotkano się z mentoringiem, n=78

Od 50 do 249

10,4%

Od 10 do 49

13,3%

Ogółem

11,5%

0%

20,8%

27,1%

6,7%

30,0%

15,4%

10%

Zdecydowanie tak

20%

29,2%

40,0%

28,2%

30%
Raczej tak

12,5%

40%

10,0%

33,3%

50%

Raczej nie

60%

70%

Zdecydowanie nie

11,5%

80%

90%

100%

Trudno powiedzied
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Głównymi powodami braku zainteresowana mentoringiem jest niedopasowanie do
specyfiki działalności danej firmy, zbyt wiele obowiązków, jakie, na co dzieo mają pracownicy
oraz ogólny brak zaciekawienia taką formą rozwoju. W jednostkowych przypadkach
ankietowani twierdzili, że wiedza ich pracowników jest już tak rozległa, że nie potrzebują
dodatkowych form jej poszerzania. W innym przypadku w przedsiębiorstwie od wielu miesięcy
nie był zatrudniany żaden nowy pracownik stąd brak zainteresowania mentoringiem.
Wykres 18. Dlaczego nie planują Paostwo korzystad z mentoringu?

Baza: przedsiębiorstwa, które zamierzają korzystad z mentoringu, n=21

Koszty związane z mentoringiem byłyby zbyt wysokie

47,8%

Nasi pracownicy są zbyt zajęci swoimi codziennymi
obowiązkami

Jesteśmy rozczarowani naszymi dotychczasowymi
doświadczeniami z mentoringiem

60,9%

10,9%

Mentoring nie jest dopasowany do specyfiki działalności
naszej firmy

58,7%

Pracownicy naszej firmy nie są zainteresowani korzystaniem z
mentoringu

Czy mogł wskazad jakieś inne powody, dla których Paostwa
firma nie planuje korzystad z mentoringu

54,3%

23,9%

Powszechnymi formami kształcenia wybieranymi przez przedsiębiorstwa w ostatnich 12stu miesiącach są różnego rodzaju szkolenia (86%). Ich znaczną grupę stanowią szkolenia
wewnętrzne realizowane w centrali firmy. Badani wskazywali również zakupy literatury oraz
pism fachowych (79%), udział w konferencjach i seminariach (61%), studia podyplomowe (26%),
staże oraz wymiany zagraniczne (16%), wyjazdy studyjne (9%), coaching (7%) i w niewielkim
stopniu studia MBA (4%).
Duża grupa przedsiębiorców umożliwia swoim pracownikom zdobycie tytułu magistra
bądź inżyniera w znacznym stopniu partycypując w kosztach jego uzyskania. Wysyłają również
pracowników na dodatkowe warsztaty i kursy rozwijające ich kwalifikacje (w tym kursy
językowe).
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Wykres 19. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/i firma korzystała z następujących form
kształcenia pracowników? (odpowiedzi TAK)

Szkolenia

86%

Studia podyplomowe

26%

Wyjazdy studyjne
Coaching
Studia MBA
Staże\wymiany zagraniczne

9%

Baza: małe i średnie przedsiębiorstwa, n=400

7%
4%
16%

Udział w konferencjach\seminariach

61%

Zakup literatury\pism fachowych
Inne formy

79%
15%

Analizy pokazują, że większe przedsiębiorstwa wykorzystują bardziej różnorodne
metody kształcenia swoich pracowników. Poza stażami/wymianami zagranicznymi, w każdej z
zaproponowanych form rozwoju pracowników liczba wskazao w tej grupie była wyższa niż
wśród przedstawicieli małych firm. Największą różnicę można zauważyd w podejściu do studiów
podyplomowych, udziałach pracowników w seminariach/konferencjach oraz zakupach
literatury fachowej.
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Wykres 20. Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/i firma korzystała z następujących form
kształcenia pracowników? (odpowiedzi TAK). Zróżnicowanie pod względem wielkości firmy.

81,4%

Szkolenia

89,9%
16,9%

Studia podyplomowe

Wyjazdy studyjne

Coaching

Studia MBA

Staże\wymiany zagraniczne

34,2%
4,0%
14,1%
4,5%

Baza: małe i średnie przedsiębiorstw, n=400

9,0%
3,4%
4,5%
18,1%
15,1%

52,5%

Udział w konferencjach\seminariach

67,8%
72,3%

Zakup literatury\pism fachowych

Inne formy

84,9%
14,7%
15,6%

Od 10 do 49 pracowników

Od 50 do 249 pracowników

Formy kształcenia, z których firma zamierza korzystad w ciągu najbliższych 12-stu miesięcy
jest bardzo zbliżona do tej, z której korzystała dotychczas. Na pierwszym miejscu znalazły się
szkolenia (89,5%), zakup literatury oraz pism fachowych (83,6%), udział w konferencjach i
seminariach (70,4%), studia podyplomowe (20,4%), staże oraz wymiany zagraniczne (17,2%),
wyjazdy studyjne (8,3%), coaching (6,2%) oraz studia MBA (5%).
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Wykres 21. Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma planuje korzystad z
następujących form kształcenia pracowników?
Szkolenia

89,5%

Studia podyplomowe

20,4%

Wyjazdy studyjne

8,3%

Coaching
Studia MBA

6,2%

Baza: małe i średnie przedsiębiorstwa, n=400

3,8%

Staże\wymiany zagraniczne

17,2%

Udział w konferencjach\seminariach

70,4%

Zakup literatury\pism fachowych

83,6%

Inne

8,3%

Wyniki wskazują, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, w kolejnym roku raczej nie
można się spodziewad rewolucji w stosowaniu form kształcenia pracowników. Firmy planują
wykorzystywad sprawdzone sposoby dbania o rozwój pracowników. Większe przedsiębiorstwa
jednak częściej wykorzystywad planują każdą z dostępnych form kształcenia pracowników, w
tym studia podyplomowe, udział w konferencjach, zakup literatury, szkolenia oraz staże i
wymiany zagraniczne.
Wykres 22. Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma planuje korzystad z
następujących form kształcenia pracowników? Zróżnicowanie pod względem wielkości firmy.
84,7%

Szkolenia

93,8%
12,4%

Studia podyplomowe
Wyjazdy studyjne
Coaching (kołczing)
Studia MBA

27,7%
5,6%
10,8%
4,5%
7,7%

Baza: małe i średnie przedsiębiorstwa, n=400

2,3%
5,1%
15,3%
19,0%

Staże\wymiany zagraniczne

62,1%

Udział w konferencjach\seminariach

77,9%
78,5%

Zakup literatury\pism fachowych
Inne

88,2%
7,3%
9,2%

Od 10 do 49 pracowników

Od 50 do 249 praconików
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5. Załącznik nr 1. Kwestionariusz do badania CATI
Dzieo dobry, nazywam się *imię i nazwisko ankietera+, jestem ankieterem firmy Realizacja.
Prowadzimy badania na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy dodzwonił(a)m
się do firmy [nazwa firmy]?
1. TAK
2. NIE – ZAKOOCZ WYWIAD
Czy mógł(a)bym rozmawiad z osobą odpowiedzialną w Paostwa firmie za sprawy kadrowe takiej jak
szkolenia, rozwój pracowników, sprawy pracownicze (np. szefem firmy lub dyrektorem działu
personalnego)?
Powtarzad do momentu dotarcia do właściwej osoby. Po dotarciu do właściwej osoby:
Dzieo dobry, nazywam się *imię i nazwisko ankietera+, jestem ankieterem firmy Realizacja. Na
zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzimy badanie dotyczące
wykorzystania mentoringu w praktyce polskich firm. Wyniki badania będą wykorzystane podczas
tworzenia programów finansowanych z funduszy europejskich, które adresowane będą do
przedsiębiorstw.
Czy poświęci nam Pana/i, około 10 minut? Bardzo zależy nam na poznaniu Pana/i opinii. Zbierane
dane będą miały charakter całkowicie anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych
zestawieo statystycznych.

F1

F1

Czy jest Pan(i) osobą zajmującą się
sprawami kadrowymi takimi jak:
organizacja szkoleo, rozwój
pracowników, sprawy pracownicze?
Ile osób zatrudnia Paostwa firma ?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa jedna odpowiedź.

ZENIA
Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o
D1

D2

D3

mentoringu lub spotkał(a) się
kiedykolwiek z tym pojęciem?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa jedna odpowiedź.
Jak zdefiniował(a)/by Pan/i mentoring?
Czym jest mentoring według Pana/i?
pytanie otwarte
Czy w Pana(i) firmie stosowany był

1. Tak
2. Nie - ZAKOOCZ

1. Do 9 – ZAKOŃCZ ANKIETĘ
2. Od 10 do 49
3. Od 50 do 249
4. 250 i więcej – ZAKOŃCZ ANKIETĘ
[98] Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Tak
2. Nie → przejdź do P03
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad) → przejdź do
P03
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
1. Tak
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D4

D5

D6

D7

kiedykolwiek mentoring?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa jedna odpowiedź.
Z jakich form mentoringu korzystała
dotychczas Paostwa firma?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa więcej niż jedna odpowiedź

2. Nie → przejdź do OP1
*99+ Nie wiem, nie pamiętam (nie czytad) →
przejdź do OP1
1. Mentoring indywidualny tj. mentor
opiekuje się jednym uczniem
2. Mentoring grupowy tj. pod opieką
mentora jest więcej niż jeden uczeo
3. E-mentoring tj. mentoring oparty na
zdalnych formach kontaktu (Internet,
telefon)
4. Inne… jakie?
*99+ Nie wiem, nie pamiętam (nie czytad)

Czy mentoring w Pan(i) firmie
stosowany był w okresie ostatnich
12 miesięcy?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa jedna odpowiedź.
Ilu pracowników Paostwa firmy, w
ciągu ostatnich 12 miesięcy,
uczestniczyło w mentoringu w
charakterze….?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa więcej niż jedna
odpowiedź
Jacy pracownicy korzystali z
mentoringu w Paostwa firmie?
kategorie odczytywane łącznie,
możliwa więcej niż jedna
odpowiedź

1. Tak
2. Nie → przejdź do OP1
*99+ Nie wiem, nie pamiętam (nie czytad)

Uczniów (liczba)
Mentorów (liczba)

1. Menadżerowie wyższego szczebla
(prezesi, dyrektorzy)
2. Menadżerowie średniego szczebla
(kierownicy, koordynatorzy)
3. Pracownicy zajmujące stanowiska
samodzielne
4. Pracownicy szczebla niekierowniczego
5. Inne…. jakie?

OPINIE
Teraz chciał(a)bym porozmawiad o Pan(i) opiniach dotyczących mentoringu
OP1
Odczytam za chwilkę kilka opinii
1. Mentoring pomaga w szybszym
dotyczących możliwych zalet,
wdrażaniu nowozatrudnionych
mocnych stron mentoringu. Po
pracowników lub pracowników
usłyszeniu każdej z nich, proszę
zmieniających charakter swojej pracy
powiedzied, czy zgadza się Pan/i z
2. Korzystanie z mentoringu zwiększa
danę opinią, czy też nie.
zaangażowanie pracowników szczebla
kategorie odczytywane
nie kierowniczego
rozdzielnie, możliwa jedna
3. Mentoring jest lepszą formą rozwoju
odpowiedź
zawodowego menadżerów niż
tradycyjne metody kształcenia (tj.
szkolenia, studia podyplomowe, MBA)
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4. Korzystanie z mentoringu ma pozytywny
wpływ na wizerunek firmy
5. Firmom korzystającym z mentoringu
łatwiej jest znajdowad następców dla
odchodzących pracowników
6. Czy mógłby/mogłaby Pan/i wskazad
jakieś inne zalety mentoringu, niż te
które wymieniłem/am…… jakie?

SKALA
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Raczej się zgadzam
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
OP2

Teraz odczytam kilka opinii
dotyczących możliwych wad, słabych
stron mentoringu. Po usłyszeniu
każdej z nich, proszę powiedzied, czy
zgadza się Pan/i z daną opinią, czy
też nie.
kategorie odczytywane rozdzielnie,
możliwa jedna odpowiedź

1. Mentoring ogranicza samodzielnośd
pracowników - sprawia, że stają się
uzależnieni od mentora
2. Mentoring jest zbyt angażujący czasowo pracownicy poświęcają mu czas, który
powinien byd przeznaczony na wykonywanie
innych obowiązków
3. Korzystanie z mentoringu ogranicza
kreatywnośd pracowników
4. Korzystanie z mentoringu wiąże się ze zbyt
dużymi wydatkami
5. Mentoring podważa zaufanie pracowników
do firmy – sprawia, że czują się oni
kontrolowani
6. Czy mógłby/mogłaby Pan/i wskazad jakieś
inne wady mentoringu, niż te które
wymieniłem/am…… jakie?
SKALA
1. Zdecydowanie się zgadzam
2. Raczej się zgadzam
3. Raczej nie
4. Zdecydowanie nie
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)

PLANY
Teraz chciał(a)bym zapytad o plany Paostwa firmy związane z mentoringiem
P01
Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy
1. Zdecydowanie tak → przejdź do P03
2. Raczej tak → przejdź do P03
Paostwa firma planuje korzystad z
3. Raczej nie
mentoringu?
4. Zdecydowanie nie
kategorie odczytywane łącznie,
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P02

możliwa jedna odpowiedź
Dlaczego nie planują Paostwo
korzystad z mentoringu? Odczytam
kilka możliwych odpowiedzi. Po
usłyszeniu każdej z nich, proszę
powiedzied, czy dane przyczyna
dotyczy Paostwa firmy, czy też nie.
kategorie odczytywane rozdzielnie,
możliwa jedna odpowiedź

P03

Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
Pana/i firma korzystała z
następujących form kształcenia
pracowników?
kategorie odczytywane rozdzielnie,
możliwa jedna odpowiedź

P04

Czy w przeciągu najbliższych 12
miesięcy Pana/i firma planuje
korzystad z następujących form
kształcenia pracowników?
kategorie odczytywane rozdzielnie,
możliwa jedna odpowiedź

*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Koszty związane z mentoringiem byłyby zbyt
wysokie
2. Nasi pracownicy są zbyt zajęci swoimi
codziennymi obowiązkami
3. Jesteśmy rozczarowani naszymi
dotychczasowymi doświadczeniami z
mentoringiem
4. Mentoring nie jest dopasowany do specyfiki
działalności naszej firmy
5. Czy mógł(a)by Pan/i wskazad jakieś inne
powodu, dla których Paostwa firma nie
planuje korzystad z mentoringu (jakie?)
SKALA
1. Tak
2. Nie
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Szkolenia
2. Studia podyplomowe
3. Coaching (kołczing)
4. Studia MBA
5. Staże/wymiany zagraniczne
6. Udział w konferencjach/seminariach
7. Zakup literatury/pism fachowych
8. Inne… jakie?
SKALA
1. Tak
2. Nie
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Szkolenia
2. Studia podyplomowe
3. Coaching (kołczing)
4. Studia MBA
5. Staże/wymiany zagraniczne
6. Udział w konferencjach/seminariach
7. Zakup literatury/pism fachowych
8. Inne… jakie?
SKALA
1. Tak
2. Nie
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)

METRYCZKA
Teraz chciał(a)bym zadad kilka ostatnich pytao.
M01

Gdzie znajduje się główna siedziba Paostwa
firmy?
kategorie odczytane łącznie; możliwa 1
odpowiedź.

1. Wieś
2. Miasto do 10 tys. mieszkaoców
3. Miasto od 10 tys. do 50 tys.
mieszkaoców włącznie
4. Miasto 50 tys. do 100 tys.
mieszkaoców włącznie
5. Miasto powyżej 100 tys. mieszkaoców
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*98+ Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
M02

W którym roku powstała Paostwa firma?
Pytanie otwarte: walidacja – wartości
liczbowe w przedziale 1000-2013

M03

Czy w ciąg u ostatnich 12 miesięcy Paostwa
firma sprzedawała swoje produkty lub usług
zagranicą?

M04

Jaka jest specjalizacja działalności Paostwa
firmy? Może Pan/i wybrad więcej niż jedną
odpowiedź
kategorie odczytane oddzielnie; możliwa
więcej niż 1 odpowiedź.

M05

Jakie były przychody Paostwa firmy w roku
ubiegłym liczone w polskich złotych?
kategorie odczytane łącznie; możliwa 1
odpowiedź.

M06

Jak długo pracuje Pan/i w obecnej firmie?
Proszę podad miesiąc i rok rozpoczęcia pracy
Jakie stanowisko Pan/i obecnie zajmuje?

M07

……………
*98+ Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Tak
2. Nie
*98+ Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Produkcja
2. Budownictwo
3. Transport
4. Handel
5. Usługi
6. Oświata, nauka,
7. Kultura, sektor medialny
8. Służba zdrowia
9. Inne, jakie?……………
*98+ Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
1. Do 2 milionów
2. Od 2 mln do 10 mln włącznie
3. Od 10 mln do 50 mln włącznie
4. Od 50 mln do 100 mln włącznie
5. Powyżej 100 mln
*98+ Odmowa odpowiedzi (nie czytad)
*99+ Trudno powiedzied (nie czytad)
Miesiąc (lista rozwijana), Rok (lista rozwijana)

1. właściciel
2. prezes
3. dyrektor
4. kierownik
5. pracownik szczebla niekierowniczego
6. stanowisko samodzielne (jakie?)
7. inne….jakie?
W imieniu firmy Realizacja oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości bardzo Panu(i) dziękuję za
udzielone odpowiedzi.
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WSTĘP
Niniejszy raport jest drugim z trzech raportów cząstkowych, na podstawie których powstał raport
główny, który podsumowuje wyniki części badania „Mentoring – popularnośd i skala wykorzystania
mentoringu w polskich przedsiębiorstwach, ocena skuteczności tego narzędzia przez przedsiębiorstwa,
ścieżki wyboru i edukacji mentorów”. W ramach projektu opracowano trzy studia przypadku. Każde
studium przypadku opisuje wykorzystanie mentoringu przez jedną organizację. Dwa z nich dotyczą firm:
Telekomunikacji Polskiej (Orange Polska) oraz ArcelorMittal Polska, jeden Fundacji Przedsiębiorczości
Kobiet.
Studia te opierają się na analizie informacji zebranych głównie dzięki realizacji indywidualnych
wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi w procesy mentoringowe, ale także danych
nadesłanych przez koordynatorów programów mentoringowych, czy też innych dostępnych na stronach
internetowych organizacji. Analiza danych – ale i subiektywnych opinii uczestników procesów
mentoringowych: mentorów, mentee, koordynatorów, osób z działów HR – pozwoliła między innymi na
wskazanie czynników, które decydują o skuteczności narzędzia, jakim jest mentoring, wskazanie słabych
i mocnych stron różnych form mentoringu, korzyści osiąganych przez uczniów, mentorów oraz
organizacje wdrażające programy mentoringowe, dobrze i źle funkcjonujących sposobów wyboru
i przygotowania mentorów.
Każdy z raportów cząstkowych może byd traktowany jako niezależny raport, chod ostateczne wnioski
i rekomendacje opracowane zostały na podstawie wszystkich trzech studiów przypadków i zostały
umieszczone w raporcie głównym.

3

OPIS METODOLOGII

Cel badania
Celem badania było zgromadzenie informacji, które wraz z wiedzą zebraną w trakcie innych badao
stanowid ma podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form
i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wspieraniem rozwoju
mentoringu. Dotyczyły one:
doświadczeo polskich firm związanych z wykorzystaniem mentoringu;
praktyk związanych z wykorzystaniem mentoringu w polskich przedsiębiorstwach (w tym form
mentoringu, funkcji mentoringu, zasad doboru mentorów i ich uczniów);
standardów dotyczących kształcenia mentorów oraz realizacji programów mentoringowych;
korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez mentoring;
słabych i mocnych stron mentoringu jako formy rozwoju zawodowego.

Definicje
Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto następujące definicje zgodnie z zapisami załącznika do SIWZ:
„Mentoring – jest formą rozwoju zawodowego i psychospołecznego opartą na długofalowej relacji
pomiędzy pracownikiem posiadającym bogate doświadczenie lub wysokie kwalifikacje w danej
dziedzinie (mentorem), a pracownikiem mniej doświadczonym lub posiadającym niższe kwalifikacje
(uczniem/mentee). Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Jest niezależną od
hierarchii służbowej formą pomocy udzielanej pracownikom przez pracowników. Jego podstawowym
celem jest odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. W ramach mentoringu prowadzone są
zróżnicowane działania, w tym coaching, doradztwo i nieformalna wymiana informacji”.
„Coaching – pomoc danej osobie we wzmocnieniu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym,
jak stosuje konkretną umiejętnośd lub wiedzę. Opiera się on na współpracy z trenerem (coachem), który
odpowiada za sterowanie procesem uczenia. Jest to pojęcie węższe niż mentoring, który odnosi się do
całościowego rozwoju zawodowego. Coaching natomiast skoncentrowany jest na rozwoju określonych
umiejętności lub określonej wiedzy. W odróżnieniu od mentora, trener nie musi byd ekspertem
w dziedzinie, która jest przedmiotem jego współpracy z klientem”.

Zakres tematyczny badania
Realizacja studiów przypadku pozwoliła udzielid odpowiedzi na następujące pytania badawcze poprzez
analizę dostępnych dokumentów oraz wywiady indywidualne w niżej opisanych grupach rozmówców:
Tabela nr 1. Pytania badawcze określone przez Zamawiającego
Pytania badawcze
1. Jaki jest profil badanych przedsiębiorstw (w tym: wielkośd i struktura zatrudnienia, historia,
specjalizacja działalności, zakres terytorialny działalności, plany rozwojowe)?
2. W jaki sposób mentoring jest definiowany przez osoby koordynujące programy
mentoringowe, zarządzające personelem i przedsiębiorstwami?
3. Jakie formy mentoringu wykorzystywane są w badanych przedsiębiorstwach? Jakie są słabe
i mocne strony poszczególnych form mentoringu?
4. Dlaczego przedsiębiorstwa zdecydowały się na realizację programów mentoringowych?
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5. Jakich korzyści związanych z programami mentoringowymi oczekują mentorzy i uczniowie?
Czy mentorzy i uczniowie uzyskują oczekiwane korzyści? Jeśli nie, czego im brakuje i z czego
to wynika?
6. Jaki jest wpływ programów mentoringowych na sytuację zawodową mentorów i uczniów?
7. W jaki sposób wybierane są osoby pełniące role mentorów i ich uczniów? Kto podejmuje
decyzje? W oparciu o jakie przesłanki podejmowane są decyzje?
8. W jaki sposób tworzone są pary mentor-uczeo?
9. W jaki sposób tworzenie są programy mentoringowe? Kto opracowuje te programy? Jakie
źródła i dane wykorzystywane są podczas tworzenia programów mentoringowych?
10. Czy programy mentoringowe wykorzystują standardy dotyczące kształcenia mentorów lub
realizacji mentoringu? Jakie standardy są wykorzystywane?
11. W jaki sposób mentorzy i uczniowie są przygotowywani są do pełnienia swoich ról? Czy firmy
prowadzą kształcenie mentorów? W jaki sposób przygotowywane jest kształcenie mentorów?
Czy kształcenie mentorów opiera się na zewnętrznych standardach?
12. Co decyduje o sukcesach i niepowodzeniach programów mentoringowych?
13. W jaki sposób udział w programach mentoringowych wpływa na sytuację zawodową
mentorów i uczniów (awanse, wysokośd zarobków, satysfakcja z pracy)?
14. Jakie problemy towarzyszą realizacji programów mentoringowych? Z czego one wynikają
i w jaki sposób są rozwiązywane?

Wybór przypadków (firm) do analizy
Studia przeprowadzone zostały w 3 organizacjach (2 firmach oraz fundacji) prowadzących programy
mentoringowe:
Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
ArcelorMittal Poland
Każda z nich realizowała nieco inne programy mentoringowe, które powstawały w różny sposób
i cechowały się różnym stopniem sformalizowania.
Przypadek Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet był specyficznym przypadkiem, gdyż dotyczył tak
naprawdę kilkudziesięciu różnych firm biorących udział w jednym programie mentoringowym
wspierającym przedsiębiorczośd kobiet koordynowanym przez Fundację.

Opracowanie opisu przypadku i sposób zbierania informacji
Każdorazowo studium przypadku zostało opracowane na podstawie zebrania informacji w dwóch
formach: analizy treści udostępnionej w firmach dokumentacji (desk study) oraz indywidualnych
wywiadów pogłębionych (IDI). Każde studium przypadku zostało zaprezentowane indywidualnie
w raporcie koocowym z badania według tego samego schematu.
Badanie zrealizowane zostało przez dwie osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
badao jakościowych wspierane przez zespół transkrybentów, analityka oraz koordynatora badao. Brały
one bezpośredni udział zarówno w procesie przygotowania badania, zbierania informacji (desk study,
IDI), a także w analizie danych i opracowaniu raportu koocowego.
W ramach każdego studium zrealizowano następujące zadania:
5

Zgromadzenie i przeanalizowanie dokumentacji dotyczącej badanych programów
mentoringowych
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami uczestniczącymi
w programach mentoringowych jako uczniowie (mentee) – w przypadku Orange Polska oraz
ArcelorMittal Poland były to po dwie osoby, w przypadku Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet trzy
osoby.
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami pełniącymi rolę
mentorów – w przypadku Orange Polska były to dwie osoby, w przypadku Fundacji
Przedsiębiorczości Kobiet trzy osoby, a w przypadku ArcelorMittal Poland jedna osoba (żaden
inny mentor z firmy nie był osiągalny w czasie realizacji badania).
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) (lub diady) z osobą/osobami
odpowiadającą/-ymi za koordynację programów mentoringowych – w każdym przypadku była to
1 osoba.
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobą kierującą działem kadr
lub inną osobą odpowiadającą w firmie z sprawy personalne – w przypadku Orange Polska
w części wywiadu uczestniczyły dwie osoby, w innych przypadkach była to jedna osoba.

Uwagi dotyczące cytowania wypowiedzi respondentów
Jednym z podstawowych elementów niniejszego raportu są cytaty z wypowiedzi respondentów,
przytaczane, by uzasadnid podsumowania i wyciągane wnioski. Język mówiony rządzi się nieco innymi
prawami niż język pisany. Z tego powodu niektóre wypowiedzi zostały „ugładzone”, czasem poprawiony
został szyk zdania, usunięto wtrącenia nic nie wnoszące do treści, by łatwiej było je zrozumied. Starano
się również usunąd treści, które określały tożsamośd rozmówcy lub mogłyby ją ujawnid, a nie były istotne
z punktu widzenia badania lub takie, które ujawniały informacje wewnętrzne firmy. W każdym
przypadku dbano o to, by sens wypowiedzi pozostał ten sam. Osoby, które z racji zajmowanego
stanowiska oraz ujawnienia nazw organizacji są identyfikowalne, otrzymały także możliwośd
indywidualnej redakcji własnych wypowiedzi. Treści zamieszczone w nawiasach nie pochodzą od
respondentów, lecz są dopowiedzeniem autora raportu umożliwiającym zrozumienie wypowiedzi.
Wykropkowane miejsca oznaczają, że pomiędzy zdaniami pojawiały się jeszcze inne treści, ale zostały
usunięte, gdyż dotyczyły innych tematów, były powtórzeniem tego, co zostało już powiedziane, lub
niewiele więcej wnosiły, a wypowiedź była długa i należało ją skrócid.
Trzeba także zauważyd, że odpowiedzi respondentów zostały ułożone w raporcie tematycznie. Nie
zawsze ich kolejnośd w wywiadzie była taka sama, gdyż wiele problemów respondenci poruszali
spontanicznie, uprzedzając pytania prowadzącego wywiad, lub przypominali sobie o niektórych
problemach w późniejszych częściach wywiadu. Wynika to również ze specyfiki indywidualnego wywiadu
pogłębionego.

2.1. Podsumowanie Studium Przypadku nr 2 – Fundacja Przedsiębiorczości
Kobiet
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, chod jest bardzo młodą organizacją, postawiła sobie bardzo ambitne
cele, głównie związane z propagowaniem przedsiębiorczości kobiet. Jednym z pierwszych zadao, które
zrealizowała, był pilotażowy program mentoringowy „100 Nowych Firm w 2013 roku” skierowany do
kobiet, które chcą rozpocząd lub rozwinąd istniejącą działalnośd gospodarczą. Uznano, że mentoring
w tej sytuacji będzie najszybszym sposobem pomocy. Z grona wyróżnionych przedsiębiorczych kobiet
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wybrano czterdzieści, które zaproszono na jednodniowy warsztat przygotowujący je do pełnienia roli
mentorek dla kobiet otwierających firmę, na którym przekazano, czym jest mentoring, na czym polegają
zadania mentora, dlaczego warto byd mentorem i przybliżono sposób współpracy z mentee.
W rezultacie 25 z nich ostatecznie wzięło udział w programie i zostało mentorkami dla 40 mentee
(uczennic), które zostały wyłonione w procesie selekcji spośród 200 zgłoszonych do programu.
Kojarzenie par mentor-uczeo odbywało się dwustopniowo. Aplikujące kobiety wskazywały, z kim
chciałyby współpracowad, następnie mentorki otrzymywały pisemne zgłoszenia kobiet, które je
wskazały. Spośród tych zgłoszeo, w których kobiety opisywały, dlaczego chcą otworzyd działalnośd,
jakiego rodzaju, jakie mają cele, mentorki wybierały jedną lub dwie, z którymi następnie pracowały przez
6 kolejnych miesięcy.
Schemat pracy mentor-uczeo był dośd luźno określony. Przyjęto, że mentorki z mentee powinny spotkad
się 6-8 razy, niekoniecznie wyłącznie w formie face to face. Mogły one korzystad z komunikatorów
internetowych, telefonów. Było to podyktowane również tym, że niektóre pary dzieliła czasem spora
odległośd. W rezultacie praca ta wyglądała bardzo różnie. Niektóre pary spotykały się bardzo
intensywnie, zapraszały się do domów. Inne ograniczyły się głównie do kontaktów telefonicznych
i e-mailowych. Dla wielu mentee ważne było to, że miały z kim skonsultowad się w trudnych sytuacjach,
które je spotykały, a kontakt nie ograniczał się tylko do umówionych spotkao.
Problemy, które pojawiały się w trakcie organizacji, wiązały się często z faktem, iż program realizowany
był bez żadnego wsparcia finansowego. Brak środków uniemożliwił na przykład staranniejszą selekcję
kandydatek do udziału w programie. By móc wybrad te naprawdę zmotywowane, konieczne byłyby
spotkania mentorek z mentee przed ich wyborem. Pozwoliłoby to także na lepsze dobranie par.
Uczestniczkom – zarówno mentee, jak i mentorkom – brakowało także spotkao na początku, w trakcie
i po zakooczeniu udziału w programie w ramach podsumowania. Dzięki temu program mógłby byd
realizowany w sposób bardziej efektywny, uczestniczki mogłyby podzielid się doświadczeniami,
wątpliwościami i skorzystad z usieciowienia. Byd może zorganizowanie środków finansowych na kolejną
edycję programu pozwoli rozwiązad ten problem.
Czynnikiem, który w opinii wszystkich stron (koordynatora, mentee, mentorek) najczęściej decydował
o powodzeniu przedsięwzięcia jakim był udział w projekcie było odpowiednie dobranie mentorki
z mentee. Powinno ono opierad się on na „chemii” – bliskiej relacji, zaufaniu, otwartości oraz autorytecie
mentorki. Innymi czynnikami powodującymi „wypadnięcie” 13 uczestniczek z projektu były
niedostateczna motywacja mentee czy sytuacje losowe.
Uczestniczki przyznały, że trudno porównywad mentoring do innych form, w tym programie był on
bardzo dobrym wyborem. Mentoring można również uzupełniad innymi formami w razie potrzeby.
Koordynatorka zauważyła, że program ten warto wesprzed warsztatami edukacyjnymi, porządkującymi
wiedzę np. prawniczą.
Korzyści, które uzyskały mentee w rezultacie udziału w programie, to nie tylko pomoc w założeniu
własnej firmy, to często osobiste wsparcie mentorek, dzielenie się kontaktami biznesowymi, mobilizacja
do działania. Mentorki, chod wszystkie podkreślały, że nie oczekiwały żadnych korzyści z udziału
w programie oprócz możliwości podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem, pomocy innym
kobietom, uzyskały jednak i inne korzyści w postaci: ciekawych doświadczeo towarzyskich,
rozbudowania kontaktów biznesowych, promocji własnej firmy, osobistego rozwoju. Dla samej Fundacji
program był swojego rodzaju „lokomotywą wizerunkową”, był on nowy, atrakcyjny, widoczny
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w mediach, a przede wszystkim wpisywał się w główny cel działalności Fundacji, czyli wspieranie
przedsiębiorczości kobiet.
Koszty projektu związane były jedynie z nieopłaconym wkładem pracy koordynatorek (około
2 osobomiesięcy) oraz mentorek i zdaniem wszystkich badanych warte były efektów programu. Chod
zalety nieodpłatnej pomocy mentorek były wielokrotnie przywoływane przez różne strony, to
koordynatorka rozważa wprowadzenie pewnej odpłatności uczestniczek programu, co pozwoliłoby
przede wszystkim na selekcję osób bardzo zmotywowanych do udziału w programie. Również jedna
z mentorek zauważa, że odpłatnośd pozwoliłaby mentee bardziej docenid korzyści, które osiągają. Zdania
w tym zakresie były jednak podzielone. Jedna z mentorek wskazywała na nieodpłatny
i niesformalizowany charakter współpracy oparty na osobistym wyborze mentorki i uczennicy jako
decydujący o wartości mentoringu.
Ostatecznie w rezultacie programu mentoringowego Fundacji powstało 20 firm, 27 mentee ukooczyło
program, a 80% celów biznesowych wskazanych w aplikacji przez mentee zostało zrealizowanych.

2.2. Skrócona nota metodologiczna
Niniejsze studium przypadku zostało opracowane na podstawie 7 indywidualnych wywiadów
pogłębionych zrealizowanych w dniach 11.12.2013, 13.12.2013 oraz 16.12.2013. Wywiady zostały
zaaranżowane dzięki uprzejmości Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz samych uczestniczek
wywiadów. Pani Prezes wytypowała do udziału w badaniu trzy pary mentor-uczeo uczestniczące
w programie mentoringowym Fundacji „100 Nowych Firm w 2013 roku”. W rezultacie zrealizowano:
1 wywiad z koordynatorką programu z Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet (K)
Koordynatorka posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe, od 3 lat prowadzi działalnośd gospodarczą,
funkcję Prezesa Fundacji pełni od jej powstania.
3 wywiady z osobami pełniącymi rolę mentorów – kobietami, które z sukcesem prowadzą od wielu
lat własne firmy i zostały wyróżnione m.in. tytułem Ambasadorek Przedsiębiorczości. (M)
Wszystkie mentorki biorące udział w badaniu prowadzą działalnośd gospodarczą, dwie z nich od 7 lat,
jedna od 13, lecz ich doświadczenie zawodowe jest dużo dłuższe: 25, 20 oraz 15 lat. Legitymują się one
wykształceniem wyższym, w tym podyplomowym. Dwie z nich dodatkowo z racji prowadzonej
działalności gospodarczej związanej między innymi z mentoringiem, pełniące rolę trenerek i coachów,
brały udział w przygotowywaniu pozostałych mentorek do udziału w programie mentoringowym i miały
duży wkład w kształt programu. Wiek rozmówczyo mentorek wahał się od 40 do 59 lat. Jedna z nich nie
miała wcześniej kontaktu z mentoringiem, był to jej pierwszy program mentoringowy. Dwie pozostałe
posiadają wieloletnie doświadczenie mentoringowe, w tym występowały wielokrotnie w roli mentorów,
trenerów mentorów, szkoleniowców, coachów, są autorkami książek i publikacji między innymi
o mentoringu.
3 wywiady z osobami uczestniczącymi w programach mentoringowych jako uczniowie (mentee) –
kobietami, które chciały założyd lub rozwinąd własny biznes. (U)
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu jako mentee to kobiety z wykształceniem wyższym, w wieku
39, 41 oraz 45 lat. Wcześniej pracowały przez 13-15 lat. Dwie osoby rozpoczęły działalnośd gospodarczą
w trakcie trwania programu, jedna prowadzi działalnośd od 4 lat, a program miał pomóc zmienid jej
profil.
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Informacje uzyskane dzięki realizacji wywiadów pogłębionych zostały uzupełnione informacjami
z artykułu Magazynu Świadomego Przedsiębiorcy „Firmer” Nr 2012/9-2014/1, a także informacjami
zawartymi na stronie internetowej Fundacji oraz profilu Sieci Przedsiębiorczości Kobiet na portalu
społecznościowym Facebook. Te dodatkowe informacje dotyczyły profilu fundacji, danych liczbowych
dotyczących liczby uczestniczek programu, regulaminu uczestnictwa w programie.

2.3. Profil Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet powstała w grudniu 2012 roku jako rezultat działalności Sieci
Przedsiębiorczych Kobiet. Sied Przedsiębiorczych Kobiet została powołana do życia celem stworzenia
płaszczyzny spotkania, wymiany doświadczeo i wzajemnych inspiracji. Sied jest także miejscem edukacji
i źródłem wiedzy na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości. Informuje o szkoleniach, warsztatach
i kursach, a także sama je organizuje. Należą do niej zarówno osoby, które już prowadzą swoje własne
firmy i chcą je dalej rozwijad, jak i te, które dopiero chcą założyd swoje własne firmy. Są w niej także
Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.1
Natomiast Misją Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród
kobiet i wspieranie rozwoju firm prowadzonych przez kobiety. Na swojej stronie internetowej2 Fundacja
informuje, iż jej głównym celem jest zwiększyd liczbę aktywnych kobiet prowadzących własne firmy.
Pragnie pokazad, że kobiety w Polsce są gotowe zakładad własne stabilne przedsiębiorstwa i tworzyd
nowe miejsca pracy.
Jej najważniejsze obszary działalności to:
o

propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet i rozwój firm prowadzonych przez kobiety,

o

promowanie usług ułatwiających utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym,

o

inicjowanie i wspomaganie współpracy kobiet przedsiębiorców,

o

popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet przedsiębiorców,

o

wspieranie i promowanie rozwoju intelektualnego i kulturowego w społeczeostwie
z uwzględnieniem grup społecznie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto Fundacja realizuje kampanię społeczną Partnerstwo na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet.
Współpracuje i rozwija współpracę z różnymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, mediami
i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami w Polsce, a także na arenie międzynarodowej, aby
pozyskiwad użyteczne informacje, inspiracje, porady oraz wszelkie możliwe wsparcie dla kobiet zarówno
w zakresie edukacji, specjalistycznych szkoleo, zatrudnienia, finansowania jak również zakładania
i rozwijania własnych firm.
Fundacja przede wszystkim animuje ogólnopolskie konferencje Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Do tej
pory odbyły się 3 organizowane co pół roku, a także Śniadania Przedsiębiorczych Kobiet.
W konferencjach uczestniczy około 500 osób. Na śniadaniach bywa ich około pięddziesięciu. Ponadto
Fundacja podejmuje wątki edukacyjne, warsztaty, szkolenia. Trzecim ważnym obszarem działalności jest
program mentoringu biznesowego.

1

https://www.facebook.com/SiecPrzedsiebiorczychKobiet/info, dostęp: 16.12.2013

2

www.fundacjakobiet.org, dostęp: 16.12.2013
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Chod Fundacja jest otwarta na współpracę sektorową i z innymi organizacjami, nie ma powiązao
z fundacjami z innych krajów. Stara się czerpad inspirację z różnych stron, najczęściej z kraju, ale też zza
granicy, głównie z USA. Czasami Fundacja wchodzi w partnerstwa wychodząc z założenia, że sieciowanie
jest dużą wartością.
Fundacja nie zatrudnia w tej chwili żadnych osób. Pracują w niej nieodpłatnie prezeska i wiceprezeska
wspierane w razie potrzeby nieodpłatną pomocą innych osób.

2.4. Definiowanie mentoringu
Specyficzny cel oraz różnorodnośd osób biorących udział w programie pozwalał na różnorodne
definiowanie i rozumienie mentoringu, chod starano się go zamknąd we wspólnych ramach w trakcie
szkolenia dla mentorów.
Koordynatorka wspomniała, iż mentoring początkowo kojarzył się jej ze wspieraniem młodych
pracowników przez dojrzałych pracowników w dużych firmach.
Jedna z mentorek zdefiniowała mentoring jako dzielenie się doświadczeniem, praktycznymi
wskazówkami, ale również jako stymulowanie do pracy, do rozwoju, do szukania rozwiązao. I ten drugi
element w większym stopniu wydają się podkreślad pozostałe dwie mentorki, czyli nastawienie na
rozwój, wspieranie, pomaganie drugiemu człowiekowi przy użyciu różnorodnych narzędzi. Zostało
podkreślone znaczenie zaufania mentee do mentora. Dla wszystkich trzech mentoring oznaczał dzielenie
się z innymi. Zdaniem dwóch doświadczonych mentorek nie bez znaczenia jest także fakt, że mentoring
jest relacją, w której mentor jest modelem roli (w opozycji do coachingu), autorytetem dla osoby, która
jest jego uczniem.
Mentee definiowały mentoring jako wsparcie, nawiązanie relacji z bardziej doświadczoną osobą, która
daje wsparcie nie tylko merytoryczne, ale i psychiczne; jako dzielenie się doświadczeniem osoby, która
doszła do czegoś w życiu, z osobą, która chciałaby osiągnąd to samo; pomaganie. Także jako patronat
osoby, która mobilizuje drugą osobę do działania.
Takie zdefiniowanie mentoringu w dużym stopniu przełożyło się w dalszej części na efekty współpracy,
ale także umożliwiło wspólną pracę osobom prowadzącym działalnośd o bardzo różnych profilach.
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Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Spotkałam się z tym niedawno i w zupełnie innym kontekście. Mentoring mi się kojarzył z taką formą
wspierania młodych pracowników przez dojrzałych pracowników, praktykowaną przez duże firmy. K
***
Dla mnie mentoring jest takim wspieraniem kogoś w rozwoju i to w rozwoju bardzo szeroko pojętym, bo
to w przeciwieostwie do coachingu to nie są zachowania nastawione na konkretny cel, tylko bardzo
często są to zachowania i sugestie, i rady, i cały szereg różnego rodzaju narzędzi, które mogą wręcz
odwieśd od jakiegoś planowanego celu. Myślę, że o ile coaching nastawiony jest na konkretne cele, to
mentoring jest nastawiony na dobro tego człowieka, na jego szczęście, na jego rozwój szeroko pojęty
i oczywiście charakteryzuje się tym, że doradzamy, wspieramy, używamy wszelkich możliwych,
w przeciwieostwie znowu do coachingu, wszelkich możliwych narzędzi do tego, żeby mu pomóc.
Natomiast elementem najważniejszym i podstawowym w mentoringu jest zaufanie do mentora. I też jest
to bardzo istotne, żeby do tego mentora nie tylko było zaufanie, ale też żeby on był autorytetem. I m.in.
dlatego nie jest tak łatwo o mentorów, bo nie jest tak łatwo o ludzi, których inni ludzie traktują jak
autorytet. Przy czym tu nie można mylid autorytetu z prestiżem, bo to, że ktoś jest dyrektorem, to jest
prestiż, a nie autorytet. Czy to, że ktoś jest nauczycielem, albo to, że ktoś jest trenerem albo pisarzem.
Natomiast autorytet to jest wtedy, kiedy się ufa temu człowiekowi, kiedy ten człowiek imponuje nam
swoim systemem wartości, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. To wtedy można mówid o autorytecie.
I ponieważ my nie jesteśmy tacy skłonni w tej chwili do posiadania autorytetów i do mówienia o tym
głośno, to nie jest tak łatwo o instytucję mentora. Natomiast w instytucjach i różnych innych formach,
rodzi się to trochę przypadkowo. M1
***
Dla mnie to jest taka forma wsparcia. Dzielenie się swoim doświadczeniem, bo wydaje mi się, że pewnie
to jest różne podejście, czy mentor powinien byd specjalistą, czy nie. Mentoring można
różnopłaszczyznowo analizowad, bo może to byd takie wsparcie stricte merytoryczne, a patrząc po tym,
co ja robię czasami, to kobiety potrzebują takiego psychicznego – typu „do przodu”, „dasz radę”. Nie
trzeba byd w każdej kategorii specjalistą, żeby takim mentorem byd. Na pewno to, co ja robię, to, że
dzielę się swoją wiedzą jako przedsiębiorca, że wiem coś na temat biznesu, stworzyłam jakąś kategorię,
że osiągnęłam sukces, jest bardziej wiarygodne. Ja jestem bardziej pewna siebie i świadomie potrafię
może nie tym mentoringiem, ale dawad wskazówki na podstawie swojego doświadczenia, typu „to
działało, to nie działało; zrobiłam to i to nie działało; teraz będę się rozwijała w tym kierunku, bo też się
bardzo tym interesuję, jestem na bieżąco”. Z tej perspektywy wydaje mi się, że ważne, żeby to nie był
coach, trener, tylko żeby to był praktyk. Ktoś, kto dużo słyszał i czytał nie wystarczy. Takie praktyczne
doświadczenie jest dla mnie bardzo ważne. M2
***
Ja miałam bezpośrednią stycznośd (z mentoringiem) w Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, bo mieliśmy
spotkanie i nas przygotowywano, jak ma wyglądad mentoring w tym kierunku, jakie są oczekiwania.
Zanim do tego przystąpiłyśmy miałyśmy spotkanie, takie szkolenie. Wyjaśniano nam, jaka jest nasza rola,
czym się powinniśmy zajmowad, jakie oczekiwania są związane z tą rolą. To było dobre spotkanie, bo
wydaje mi się, że każdy z nas miał inne postrzeganie tego mentoringu. To nie jest załatwianie za kogoś
spraw. To jest tak naprawdę stymulowanie do pracy, do rozwoju, do szukania jakichś rozwiązao. M2
***
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…musimy byd w pewnym sensie modelem roli, czy przykładem tego, czego uczymy. Na pewnym poziomie
wartości, przekonao, pewnych doświadczeo. Ale to tylko w pewnym wymiarze… M3
***
Mentoring to jest takie poczucie, że się nie jest w tym projekcie samemu. I to nie w takim sensie, że ja
umiem się dobrze zorganizowad i sobie zapewnid sama ten mentoring z różnych stron w postaci różnego
rodzaju szkoleo, doradztwa, przebywania w środowisku takim, które mnie będzie wspierało w tym moim
przedsięwzięciu, tylko mentoring to jest nawiązanie relacji z konkretną osobą, w tym przypadku osobą,
którą sama wybrałam sobie na mentora. I ta bardzo bliska relacja, tutaj jeszcze podkreślę, to jest bardzo
ważne, akurat kobieca relacja starszej i młodszej kobiety w tym programie, daje wsparcie takie
psychiczne. Tak naprawdę do wszelkiego działania jest potrzebne wsparcie takie osobiste. Nie tylko sama
merytoryczna częśd, ale to, jak się sami ze sobą czujemy i na ile pewnie się czujemy w projekcie. To nam
pomaga realizowad i sobie ułatwiad ten projekt. U1
Może bliższy mi jest nie sam mentoring, tylko mentor. To jest ktoś, kto swoją wiedzą, swoim
doświadczeniem doszedł w życiu do pewnego etapu, coś w życiu zrealizował i teraz tym doświadczeniem
chce się podzielid z kimś, kto chce dojśd do jakiegoś etapu, np. do tego, w którym on jest teraz. W związku
z tym on po prostu pomaga.U2
***
Dla mnie mentoring to jest przede wszystkim taki patronat nad kimś, taki doping… doping do działania.
To znaczy dla mnie był ten mentoring. Może ja nie jestem taką typową uczestniczką tego programu, bo
ja już wcześniej miałam swoją działalnośd. Natomiast pod patronatem tego mojego mentora ja
rozwinęłam taką zupełnie inną działalnośd, taką, którą miałam zawsze odłożoną w szufladzie i myślałam,
że kiedyś może coś z tym zrobię i dzięki temu… Po prostu rozszerzyłam działalnośd – natomiast nigdy
w życiu nie ujrzałoby to światła dziennego, gdyby nie ten program. Dla mnie to była przede wszystkim
mobilizacja do działania i osoba taka… anioł stróż po prostu. U3

2.5. Charakterystyka programu mentoringowego Fundacji „100 nowych Firm
w 2013 roku”
Idea powstania programu „100 Nowych Firm w 2013 roku” zrodziła się jesienią 2012 roku. Prowadzone
przez Fundację badania środowiskowe wskazały, że kobiety obawiają się m.in. dwóch rzeczy, myśląc
o rozwoju własnych biznesów: braku wsparcia merytorycznego („Czy ja sobie poradzę jako szefowa?”)
oraz braku przestrzeni do sprawdzenia pomysłów („Czy to się sprzeda?”). Program „100 Nowych Firm
w 2013 roku.” adresuje te obawy i ma na celu wsparcie kobiet w rozwoju własnych pomysłów, poprzez
mentoring. Uczestniczki programu nawiązują relacje ze swoimi mentorkami, które, będąc właścicielkami
firm, służą radą i doświadczeniem3.
Do programu w marcu 2013 roku przystąpiło 40 uczestniczek, które zostały wybrane spośród 200
zgłoszonych poprzez formularz internetowy na stronie Fundacji oraz 25 mentorek wyłonionych spośród
przedsiębiorczych kobiet nominowanych na Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Program po pół

3

www.fundacjakobiet.org, dostęp: 16.12.2013
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roku trwania ukooczyło 27 mentee, z czego 20 już rozpoczęło prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. 80 % indywidualnych celów zostało osiągniętych4.

2.6. Sposób tworzenia programów mentoringowych, źródła informacji służące
do ich przygotowania
2.6.1. Inicjatorzy i autorzy programów mentoringowych w firmie
Inicjatorem programu mentoringowego Fundacji była Prezes, która decyzje w tym zakresie podejmuje
razem z Wiceprezeską. Jedna z mentorek przyznała, że pomagała przygotowad koncepcję programu,
przygotowad inne mentorki do udziału w projekcie. W tym przygotowaniu mentorek w trakcie
jednodniowego szkolenia mentoringowego brała udział również druga z doświadczonych mentorek. Były
one merytorycznym wsparciem dla Prezes Fundacji. Natomiast z wypowiedzi rozmówców, w tym
uczniów, wynika, że koncepcja pracy mentora z uczniem była wypracowywana wspólnie nie tylko
w trakcie szkolenia dla mentorów, ale także w parach mentoringowych. Jedna z uczennic biorących
udział w badaniu zadeklarowała nawet, że ona czuje się autorem programu, gdyż każda osoba biorąca
udział w programie „była w innym punkcie, miała inne potrzeby”. Jedna z mentorek wprost przyznała, że
nie było żadnego programu mentoringowego, bo nie mogło byd. Wydaje się, iż w dużym stopniu dobrze
odzwierciedla to to, co działo się w projekcie i z uwagi na to, że w programie brały udział bardzo różne
mentorki i bardzo różne mentee, sposób pracy mentora z uczniem, wyznaczone cele, rodzaj wsparcia
były dobierane indywidualnie przez każdą z par, opierając się na wiedzy i wskazówkach przekazanych
w trakcie szkolenia dla mentorek na początku trwania programu.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Po pierwsze spotkałam się z dużą barierą nieznajomości pojęcia mentoringu – na zewnątrz świata dużych
firm. W firmach ludzie wiedzą, bo się z tym spotkali, ale uważają, że jest to takie narzędzie wewnętrzne
i takie naturalne. Gdzie mentorem jest po prostu starszy kolega, który wprowadza w obowiązki młodszą
osobę. Natomiast na zewnątrz właśnie nie. Natomiast mentoring bardzo dobrze działa
w Stanach, jest tam bardzo często praktykowany. Świetna metoda takiego przyspieszania zawodowego
dla ludzi. I to też mnie m.in. zainteresowało, aby szukad informacji o mentoringu na zagranicznych
portalach, tych amerykaoskich. Ale głównie w taki praktyczny sposób stworzyliśmy podwaliny tego
programu. K.
***
Ja nie byłam zaangażowana w tworzenie programu mentoringowego, tam nie było żadnego programu
mentoringowego. Było zadanie, że robimy 100 firm… Nie było czegoś takiego jak program. M1
***
Nie, nie. I dzięki Bogu, bo na pewno nie brałabym w tym udziału, bo mnie takie rzeczy irytują, nie wierzę
w tworzenie programu dla mentora. I jeśli to tak będzie wyglądało, że będzie się tworzyd program,
a potem szczegółowo z niego spowiadad, to nie będzie osób, które będą robiły to z chęci, same.
Oczywiście, wtedy trzeba będzie płacid im pieniądze. I jaki to mentoring jest? Za chwilę się zrobi zawód
„mentor”. Już próbują robid zawód „coach”, za chwilę będzie zawód „mentor”. Pięknie to brzmi. To tylko
4

„100 Nowych Firm, czyli 100 pomysłów na życie”, Magazyn Świadomego Przedsiębiorcy „Firmer, Nr 2013/92014/1, firmy.net, dostęp: 19.12.2013
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Polska może sobie na coś takiego pozwolid. Co robisz zawodowo? A, jestem mentorem. Program
mentoringu buduje się w kontakcie z osoba mentorowaną. M1
***
(Czy Pani sama była zaangażowana w tworzenie tego programu jako mentorka?) Tak. Jak miałyśmy
szkolenie z tymi mentorkami, to my przegadywałyśmy te tematy, jak to sobie wyobrażamy, jak to będzie
wyglądało, co w takiej sytuacji zrobid. Byłyśmy w kontakcie. One są autorkami tego programu. Ja jestem
mentorką, ale nie jestem autorką programu. Ja miałam z (imię) kontakt i my przegadywałyśmy przez
telefon dużo godzin. Ja jej zawsze mówiłam swoją opinię, jak to wygląda. Ona też się dzieliła opinią ze
mną. My miałyśmy kontakt przez telefon. Nie było spotkao i przegadywania, tylko ongoing. M2
***
To co robiłam, to byłam na takich roboczych spotkaniach. To po pierwsze. Wraz z (usunięto nazwiska). Po
drugie byłam trenerem w ramach projektu, trenerem prowadzącym warsztaty dla kobiet, które potem
zostały mentorkami. Znaczy, zdecydowały się byd mentorkami. Następnie brałam udział w konferencjach
ogólnopolskich związanych z Kobietami Przedsiębiorczymi. Projekt z nich się wywodził, więc byłam też
nominowana na Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet. To rok wcześniej. A prowadziłam sesje
mentoringowe. Pisałam też kontrakt mentoringowy dla sieci Kobiet Przedsiębiorczych. I chyba to
wszystko. M3
***
To były rozmowy z (usunięto nazwiska). Takie rozmowy i telefoniczne i spotkania dotyczące programu.
To były takie nasze wzajemne konsultacje, co tu można zrobid inaczej, więc co poprawid. Szkolenia.
Przygotowanie do konferencji. Tyle. Przygotowywanie do konferencji takich ogólnopolskich. M3
***
Wydaje mi się, że całkowicie ja go kreowałam, dlatego że tu nie można było założyd jakiegoś
konkretnego programu, który ma się wypełnid. Każdy był w innym punkcie, każdy miał inne potrzeby,
dlatego ten mentoring nie może się opierad na jakichś… Może obejmowad bardzo wiele zagadnieo, ale
nie może byd sztywnym planem, że musimy poruszad takie czy inne zagadnienia, ponieważ każdy jest
inny, każda osoba jest inna i każda osoba jest w innym punkcie i czego innego potrzebuje, i ma inne
oczekiwania w stosunku do tego mentoringu. U1
***
Nie (nie byłam osobiście zaangażowana w tworzenie programu mentoringowego). To było też tak, że
dziewczyny czasami konsultowały, ale na zasadzie takiej, co jeszcze mogą dla nas zrobid, co jeszcze dla
nas jest ważne. Chociażby sam Facebook. Wiemy, że Facebook jest platformą, gdzie teraz dużo rzeczy się
dzieje i jest to komunikator między ludźmi, w związku tym one się bardzo starały, żebyśmy tego
Facebooka poznały dobrze, żeby móc sobie na nim radzid i wykorzystad go. U2

2.6.2. Źródła informacji na temat mentoringu, wykorzystywane standardy
Realizowany program opierał się na wiedzy i doświadczeniu osób zaprzyjaźnionych z Fundacją, które są
coachami, ekspertkami od rozwoju osobistego. Nie korzystano z innych konsultacji zewnętrznych,
standardów, w tym zagranicznych. Praca opierała się także na intuicji zaangażowanych w nią osób.
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Koordynatorka przyznała, iż brakuje banku dobrych przykładów, szczególnie polskich, gdyż zagraniczne
często są nieodpowiednie, by móc je wprost zastosowad do potrzeb Fundacji.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Nie, myślę, że zdecydowanie brakuje takiego banku wiedzy, bo zdecydowanie brakuje banku takich
przykładów polskich. Tamte są często nierelewantne, nieodpowiednie. Oczywiście, żeby się to bardzo
przydało. K.
***
Nie, nie (korzystaliśmy z zewnętrznych konsultacji), to było wewnętrznie w fundacji, natomiast
korzystaliśmy z know how i z wiedzy osób, takich zaprzyjaźnionych z fundacją, które są liderkami,
coachami i ekspertkami od rozwoju osobistego. Ja je (programy) wręcz osobiście sama stworzyłam. K
***
Nie, raczej nie (korzystaliśmy ze standardów zagranicznych). To była taka trochę intuicja, takie
poszukiwanie najlepszych rozwiązao w oparciu, o to, co jest. Czyli tak naprawdę u zarania tego
programu pojawiła się pula osób, od których ja czułam, że chcą się zaangażowad, że dadzą się
zaangażowad do tego, że mają kwalifikacje biznesowe, bo mają doświadczenie kilkunastoletnie,
dwudziestoletnie, trzydziestoletnie w prowadzeniu własnych firm, ale też są otwarte na wspieranie
innych kobiet. Z jednej strony była taka pula takich kobiet, a z drugiej widziałam duże zapotrzebowanie
takich właśnie osób, które wchodzą na ścieżkę przedsiębiorczości, które mówią: „nie wiem, jak sobie
poradzid, nie wiem, czy dam radę”. Pomyślałam, że trzeba je połączyd w pary i to im pomoże. K.

2.7. Wykorzystywane formy mentoringu, ich słabe i mocne strony
2.7.1. Organizacja pracy mentor-uczeo
Praca z mentorką trwała przez 6 miesięcy i była z założenia indywidualnym cyklem z minimum 6-8
spotkao lub sesji on-line zgodnie z wypracowanym schematem. Założono przy tym, że nie muszą to byd
spotkania osobiste, można je realizowad poprzez komunikatory internetowe albo telefonicznie. I też
faktycznie w różny sposób były realizowane w zależności chociażby od odległości, która dzieliła parę, ale
i możliwości i potrzeb w danej parze mentor-uczeo. W przypadku niektórych par te kontakty były
głównie osobiste, w przypadku innych – telefoniczne i mailowe. Czasem kontakty odbywały się także na
zasadzie ad-hoc, w razie pojawiających się pytao lub problemów mentee. Widad również, iż były pary,
w których kontakt był bardzo intensywny, w różnorodnych formach, natomiast w przypadku innych par
było to tylko kilka zaplanowanych kontaktów. Pojawiły się również „zadania domowe” zlecane przez
mentorkę uczennicy i później weryfikowane. Te zadania miały wymiar praktyczny i służyły budowaniu
np. koncepcji firmy.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
… i potem już ruszył program i zdałyśmy się na taką indywidualną współpracę mentorek z mentee. Dając
im pewne wskazówki, kontrakt, który miały na początku podpisad, ale prosząc je już o taką indywidualną
współpracę. Założyłyśmy, że każda mentorka powinna się spotykad co najmniej raz w miesiącu ze swoją
mentee, więc na przestrzeni sześciu miesięcy powinny się spotkad 6 do 8 razy. Przy czym nie musiały byd
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to spotkania osobiste. Mogły byd za pomocą Skype, albo telefonicznie. … bo jak mentorka miała dwie
mentee, to ona z każdą z osobna prowadziła inną relację. K.
***
Chyba rok. Miałam dwie podopieczne. (Imię) już odpaliła swoją firmę. Powstała już pierwsza. Już
sprzedaje na swojej stronie. Jedna się nazywa (nazwa). Druga dziewczyna robi (usunięto). Bardzo fajny
koncept. M2
***
Nie było schematu dzielenia się. Po prostu żeśmy przechodziły przez tematy. Najpierw spotkałam się face
to face, żebyśmy się poznały. Potem były spotkania telefoniczne. Tak naprawdę face spotkałyśmy się
dwa, trzy razy. Potem wszystko było na maila i telefon, bo to wystarczy. Potem ona pracowała na
bieżąco, co się tam dzieje, pytała się, co ja o czymś myślę, żebym spojrzała na jakąś treśd, itd. To była
taka weryfikacja czegoś, pomoc na bieżąco, więc to były wszystkie tematy, z którymi ktoś albo miał jakiś
problem, albo zastanawiał się, czy to jest dobry kierunek. Ja sama wiem, bo przechodziłam przez to
milion razy. To jest takie przegadanie tematów. To były spotkania face to face, przez telefon, mailowo.
M2
***
Te dziewczyny mnie bardzo nie używały. Pisały do mnie maile. Ja maili dostaję dużo. Do każdego się
odnosiłam. M2
***
Połowa spotkao to były spotkania face to face w Warszawie. A ja mieszkam w (miasto na południu
Polski), więc to jest ponad 300 kilometrów. Tam przy okazji innych moich biznesów spotykałam się
z (imię). A połowa spotkao, no, może troszeczkę więcej niż połowa spotkao, to były spotkania, to były
rozmowy przez Skype lub przez telefon. I to takie intensywne i długie. … Spotykałyśmy się tak co dwa,
trzy tygodnie na początku. A potem to było co miesiąc, ale też były zadania domowe, więc… O, jeszcze
mailowe… Zadania domowe jak dawałam, to mailowo miała mi dad sprawozdanie z realizacji tego
spotkania. … to były rozmowy. No, później było zrobienie jakiegoś arkusza z celami, miały różne inne
zadania, które miała zrobid, na przykład: miała indywidualnie mi odesład w efekcie naszej pracy. M3
***
Teraz korzystam cały ten rok, od początku tego roku…. Tak, od marca właściwie do teraz. Teraz
w listopadzie było zakooczenie tego programu. To było 6 miesięcy i ten program się sprawdził. U1
***
Nie spotykałyśmy się regularnie, ponieważ w tym programie jeszcze był czas wakacji, gdzie raz pani
(imię) wyjeżdżała, raz ja wyjeżdżałam, więc tu była duża przerwa. Później były takie przestoje, że coś
z mojego planu, który miałam ustalony do zrealizowania do następnego spotkania, coś wymagało
jakiegoś dłuższego czasu, oczekiwania niezależnego ode mnie. Nie można powiedzied, że te spotkania
były regularne. I to były spotkania w biurze u pani (imię) plus kontakt mailowy właściwie cały czas na
różne tematy, czasami były to maile stricte techniczne, czasami opowiadające, jak to wszystko wygląda,
a czasami zupełnie prywatne, jak się z tym czuję, jak dalej. Ona czuwała nad tą moją kondycją psychiczną
w tym wszystkim. To jest bardzo istotne dla mnie. Telefonicznie też. (A która z tych form była taka
dominująca?) Na pewno maile. Pani (imię) też zaprosiła mnie na swoje wydarzenie, które organizowała.
Nie było to narzucone przez Fundację, jak ma to się odbywad. Wiem, że niektóre osoby, które były
z małego miasta i w ich mieście nie było tej mentorki, jeździły i spotkały się tylko raz ze swoją mentorką
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w innym mieście. Musiały czasami do niej pojechad na drugi koniec Polski, ale ten wyjazd bardzo dużo
dał, bo ta osoba np. wpuściła do szwalni czy do swojego biura, czy do swojej pracy, pokazała, jak to u niej
wygląda. Z takiej wizyty można bardzo dużo wyciągnąd. A reszta odbywała się tylko na mailach.
Odległośd jakby ma i nie ma znaczenia. Ja miałam dobrze, że my mieszkamy w jednej dzielnicy razem. U1
***
(A z iloma mentorkami miała Pani przyjemnośd współpracowad?) Przede wszystkim z moją, z (imię), ale
jeszcze – chociaż nie nazywało się to, że jest moją mentorką, ale jeszcze spotykałam się i konsultowałam
z panią (nazwisko). U2
***
To było przede wszystkim przez Skype i przez telefon, bo (imię) mieszka w (miasto na południu Polski)
i bardzo aktywnie podróżuje. I nie było to zbyt częste. Mówiąc szczerze, czasami mi trochę brakowało
tego kontaktu, że ja już coś tam wykonałam i chciałabym już dalej, a tutaj nie było można, bo miałyśmy
określone, że nie możemy za bardzo naszym mentorkom przeszkadzad. U2
***
Jedyne, co powtarzało się, kiedy spotkałyśmy się z uczestniczkami tego programu, to właściwie każda
miała taki zarzut, że tych spotkao z mentorkami było za mało. Naszych spotkao, dziewczyn z programu,
też było za mało. Myśmy się spotkały wszystkie raz, pod koniec. Powinnyśmy się były spotkad na
początku, żeby się poznad, żeby ze sobą współpracowad, żeby sobie też nawzajem pomagad, bo to
bardzo fajnie działa. U2
***
To się zaczęło w czerwcu albo pod koniec maja i do kooca listopada. Właściwie trudno mi powiedzied, że
ja już skooczyłam ten mentoring, bo jak mam jakieś pytania, to ja cały czas do pani (imię) piszę albo jej
coś wysyłam i ona mi odpowiada, tak że to jest już chyba na całe życie po prostu. (A współpracowała
Pani tylko z tą jedną mentorką?) Nie. Jeszcze w trakcie się okazało, że mam jakieś problemy
technologiczne i te panie z Fundacji mi znalazły takiego pana, który był moim coachem technologicznym.
One tak go nazwały. Udzielał mi on porad odnośnie technologii, jak coś wykonad. U2
***
Tak, cały program to było chyba sześd miesięcy, ale ja później do niego przystąpiłam …U3
***
Głównie to była komunikacja telefoniczna i mailowa, czyli na przykład przygotowywałam projekt.
Wysłałam jej projekt, reakcja: „dobrze, bardzo ładnie”. To teraz „za ile chcemy to sprzedad?”. Dostałam
zadanie do wykonania. Przygotowałam więc jej takie zestawienie, jaki mamy rynek, jakie mamy podobne
produkty na rynku, ile one kosztują. Zrobiłam też taki mini biznes-plan, to znaczy policzyłam koszty
produkcji takiego mebla, za ile chcemy go sprzedawad. Różne były warianty, teraz brzmi krótko, ale
wtedy jeszcze konkretnie nie wiedziałam, gdzie to produkowad, w jakiej technologii, więc tam były różne
wariantowe rozwiązania. Wszystko jej wysyłałam i mi mówiła, że trzeba jeszcze to, jeszcze tamto, że
muszę tu zadzwonid, tu się dowiedzied. … Spotkałyśmy się, natomiast więcej dawała nam ta wymiana
mailowa, bo tam się wymieniałyśmy konkretnymi informacjami. Ja jej coś wysyłałam i potem
rozmawiałyśmy przez telefon. Czasami to było na takiej zasadzie, że wysłałam jej projekt strony
internetowej, to ona mi odpisała: „Jezu, super”, coś na takiej zasadzie. Czasami to były tylko informacje,
że „świetnie”, ale też była bardzo konstruktywna na początku krytyka. Mówiła, że… Już w tej chwili tego
nie pamiętam. Na początku ona jeszcze drążyła, chciała coś z tego wycisnąd, uważała, że jest tego za
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mało, że czym to się różni od tysięcy produktów, które są na rynku, że musimy się zastanowid, gdzie jest
tu to coś, co spowoduje, że jest to coś innego. Wydawało mi się, że to korekty jak w szkole, że
przynosiłam projekt, a profesor mówiła: „a to jeszcze tutaj coś tam, coś tam”. Na początku to było tak,
a później to było na zasadzie takiej… Właściwie to już było zrobione, już wiedziałam, w jaką stronę to ma
iśd. Poszło w trochę inną, niż zakładałam na początku. Na koniec ona właściwie mi już tylko
przyklaskiwała. U3

2.7.2. Zakres merytoryczny a forma współpracy
Różnorodna forma współpracy pomiędzy mentorkami i mentee związana była z różnorodnym zakresem
tej współpracy. W niektórych przypadkach było to głównie dawanie przez mentorkę motywacji do pracy,
popychanie do działania, w innych wspieranie poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami,
pokazanie, jak funkcjonuje firma mentorki, danie dostępu do własnych kontaktów biznesowych, np.
kontrahentów, prawników, specjalistów od grafiki, IT itp. W jeszcze innych – doradzanie w konkretnych
sytuacjach, praca nad konkretnymi elementami oferty, marketingu itp. Uzależnione to było także od
tego, czy np. mentorka i uczennica działały w tych samych branżach, czy w zupełnie innych. Tam, gdzie
branża była ta sama, nie bez znaczenia pewnie był element konkurencji, ale z drugiej strony istniała
możliwośd przekazania bardzo adekwatnych do sytuacji doświadczeo. Mentee podkreślały, że oprócz
wsparcia merytorycznego, dzielenia się doświadczeniem ważne było dla nich, że mają kogoś do kogo
mogą zwrócid się o pomoc, w kim mają wsparcie psychologiczne, kto podniesie je na duchu w trudnych
sytuacjach.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Przecież nie mogę Pani opisywad dokładnie, na czym polegały nasze spotkania. Różnie to było. Akurat
w wypadku pani (imię) bardzo ważną sprawą było, żeby ją… zmusid, to nie jest właściwe słowo, ale za
sprawą tego spotkania, że ona się ze mną umówiła, że obiecała, że zrobi takie czy inne rzeczy, to dla niej
po prostu była taka obligacja, że ona wtedy wypełniała pewne rzeczy i robiła, i jak przychodziła, to te
rzeczy albo były zrobione, albo gdzieś tam były zaawansowane. Bardzo ważną sprawą dla pani (imię)
była wiara w nią i takie budowanie jej poczucia własnej wartości. I ona za każdym razem, kiedy się ze
mną spotykała, to mówiła, że się lepiej czuje, że ma więcej siły, że chętniej to robi, więc myślę, że to były
jakieś takie główne działania. Nie musiałam jej specjalnie na wiele rzeczy zwracad uwagi. Owszem,
omawiałyśmy sprawy związane ze stroną, pomogłam jej wypromowad się, w jakimś momencie
zaprosiłam ją na moje spotkanie, gdzie mogła się pojawid, zaistnied, powiedzied coś. Robiłam też takie
ruchy czysto otwierające jej ten rynek, żeby jej pomóc. Spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy. Za pierwszym
razem to pewnie długo, może koło 2 godzin, ale potem to godzinę najwyżej. I już. Nie dzwoniłyśmy do
siebie specjalnie, nie mailowałyśmy. Po prostu, ona miała robotę gdzieś tam do zrobienia, wiedziała, że
jeżeli będzie potrzebowała pomocy, to może do mnie zadzwonid i jestem, ale nic nadzwyczajnego żeśmy
nie robiły. M1
***
Ja lubię dużo mówid i mogę kogoś zdominowad. Jeżeli ktoś chce otworzyd biznes i ja mówię, „nie rób tak”,
to oni mnie uzmysłowili, że to nie jest rola mentora. Rola mentora to jest nakierowywanie, żeby on sam
to rozwiązanie znalazł czy zaczął się zastanawiad. To jest takie wrzucanie kamyczka do ogródka, ale jak
mnie pyta, czy mi się podoba, czy nie, to wtedy mu mówię. Dostałam prototyp torebki dziewczyny i ona
się mnie pyta o ocenę. To jest moja subiektywna ocena, ale ja do niej mówię, „chodź, zgarniemy
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dziewczynę z boku i zapytamy jej”. Ja mówię do niej, „(imię), zrobiłabym to i to, ale to jest moje zdanie”.
Wzięłyśmy (imię) i dokładnie to samo powiedziała, więc to są już dwie rzeczy, które my jej mówimy, że
coś nam nie pasuje, że to jest fajne, a to niefajne, a teraz ona musi zrobid badania jeszcze innych ludzi.
Jak ona się mnie pytała, czy coś mi się podoba, to wyrażałam swoje zdanie, ale zawsze prosiłam, żeby
sprawdziła jeszcze z innymi. Ona była strasznie zdeterminowana. Chciała to zrobid. To było fajne. Moim
zdaniem to jest cecha przedsiębiorcy. Musi byd determinacja. Będą różne wzloty i upadki, natomiast ona
musi mied pewnośd, że to jest ten kierunek, w którym ona chce zmierzad. M2
***
Na spotkaniach, na kontakcie. Wybrałam sobie mentorkę z listy różnych pao, w różnych zawodach,
w różnych dziedzinach. Wybrałam mentorkę, która, uważałam, że jest w stanie mi pomóc, może nie
merytorycznie, ponieważ ona jest psychologiem i coachem, to jest też bardzo duży plus, ponieważ to jest
osoba, która wie, jak ten mentoring poprowadzid pod względem psychologicznym, nie tyle praktycznym.
Wiedza praktyczna w mojej dziedzinie, w mojej firmie, która zajmuje się (usunięto), to nie mogę
oczekiwad od psychologa, żeby mi tutaj coś doradził. Moim mentorem czysto technicznym był (usunięto),
ale pani (imię i nazwisko), która była moim coachem w tym programie, moją mentorką, na pewno
dawała mi to wsparcie i tę taką pewnośd, że ona będzie przy mnie. Cokolwiek się wydarzy na drodze tego
mentoringu, czy ja pójdę dobrą drogą, jakie podejmę decyzje, to ona będzie przy mnie, ona będzie mnie
wspierad i przede wszystkim dopingowad. Na jednym z ostatnich naszych spotkao, bo my się
spotykałyśmy mniej więcej 2 razy w miesiącu plus cały czas byłyśmy w kontakcie mailowym i ja
konsultowałam z nią różne sprawy, z różnych dziedzin – i prawnych, chociaż tu ona mnie odsyłała,
polecała mi swoje kontakty różnego rodzaju, sugerowała mi różne miejsca, gdzie mogę skorzystad
z różnego rodzaju porad. U1
***
Na czym to polega? Trudno to ubrad… ale generalnie polegało to na tym, że mając jakiś pomysł na swój
biznes, na to, co chciałabym robid, bo nawet trudno to było nazwad, że mam pomysł na biznes, ja
wiedziałam po prostu, czym się chcę zająd, jaką dziedziną, spotkałyśmy się z (imię), moją mentorką
i zaczęłyśmy na ten temat rozmawiad. Ona miała już jakieś doświadczenie i właściwie nasze rozmowy
bardziej dotyczyły tego, żeby mnie w głowie rozjaśnid, jaką ścieżką ja chcę dokładnie iśd. Ja miałam różne
wyobrażenia na ten temat. U2
***
(Jakby to Pani opisała, w jaki sposób one dzieliły się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem?) Albo
wprost, jeżeli chodzi o to dofinansowanie, że w takim wypadku to mogę złożyd dokumenty tu i tu,
dowiedzied się o dokumenty takie i takie, czyli bardzo konkretna wiedza. Albo też, bo (imię) akurat jest
coachem, to wsparcie coachingowe. U2
***
Nie mogę sobie przypomnied konkretnych sytuacji. Nie wiem… Ja na początku byłam bardzo zafiksowana
na punkcie tego, że nie mogę z tym nigdzie pójśd, bo musiałam zlecid wykonanie tego. Sama nie jestem
w stanie wyciąd tego i rzeczywiście miałam taki problem, że znalazłam jakiegoś wykonawcę, który był
tym tak niezdrowo zainteresowany. Zaczął do mnie wydzwaniad w pewnym momencie. Ja mu to
pokazałam, żeby on mi to wycenił po prostu, ile to będzie kosztowało. On zaczął do mnie dzwonid i się
wypytywad. Rozmawiałam o tym z mężem i z moimi przyjaciółmi, a oni, że przesadzam i w ogóle.
Zadzwoniłam właśnie do (imię) i mówię: „słuchaj, (imię) jest taka sytuacja, że ten (usunięto) jakoś
dziwnie się zachowuje, ja chyba przesadzam, mam już paranoję jakąś”. A ona, że: „nie, absolutnie. Jak
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czujesz coś takiego, musisz się natychmiast wycofad”. Coś takiego powiedziała właśnie, że to jest intuicja,
że absolutnie nie można… Potwierdziła jako jedyna. Myślę, że bardzo dobrze zrobiłam, bo on później
strasznie do mnie dzwonił i w ogóle. Pamiętam, że ten plik ze (usunięto) na jakiejś chmurze umieściłam
w Internecie i żeby on tego nie mógł sobie ściągnąd, to zabezpieczyłam. On oczywiście mógł sobie zrobid
zdjęcie czy coś, ale ja to usunęłam szybko, jak tylko ona mi powiedziała, żebym z nim zerwała te
kontakty. … bo konkretną wiedzę to właściwie ja miałam. Ona ma taką dobrą intuicję, jak ten biznes
zrobid, gdzie skorzystad, co jest ważne po prostu, co trzeba dopracowad, a co można sobie odpuścid.
W jej przypadku to się sprawdziło i to jest doświadczenie. To nie jest coś, co można z książek doczytad. Ja
potrafię zdobyd wiedzę, w Internecie znaleźd, jak podatek zapłacid lub coś takiego. Skorzystałam
natomiast z jej doświadczenia, z tego, że jej się udało. Uwierzyłam, że to jest dobre doświadczenie i mogę
dzięki temu może mniej razy się potknąd. U3

2.7.3. Słabe i mocne strony takich form współpracy
Jeśli chodzi o mocne strony form współpracy to wszystkie badane osoby podkreślały znaczenie
indywidualnych kontaktów pomiędzy mentorem a uczniem. Pojawiały się opinie, iż mentoring grupowy
nie byłby tak skuteczny. Bezpośrednie indywidualne kontakty postrzegane były jako te, które tworzą
więź między mentorem a mentee, a więź ta jest jednym z warunków powodzenia programu
mentoringowego. Więzi indywidualne tworzyły czasami więzi emocjonalne między mentorką
a uczennicą i wynikające z tego zaangażowanie w projekt (powstanie firmy), nad którym pracowały.
Tworzyło się czasami poczucie odpowiedzialności mentorek za nowo powstałe biznesy swoich mentee,
danie możliwości korzystania z własnych układów towarzyskich, a nawet nawiązanie współpracy
biznesowej.
Były też przypadki, w których mentor wyraźnie rozgraniczał, iż on służy radą, wsparciem,
doświadczeniem, a decyzje należą wyłącznie do mentee, bo biznes, jej sukces lub porażka, pieniądze są
jej.
Jedna z uczennic ceniła sobie fakt, iż jej mentorka uwzględniła jej tempo pracy, dała czas na refleksję.
Możliwośd doboru formy kontaktu mentor i uczeo stworzył możliwości zaangażowania uczniów
i mentorów z całej Polski, którzy nie mieli możliwości częstych kontaktów bezpośrednich.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Czasami po prostu nie gra chemia, czego nie da się wyeliminowad ani zobaczyd przez te zgłoszenia
on-line. W przyszłości chciałybyśmy doprowadzid do tych spotkao osobistych. Było, że komuś ktoś nie
pasował z jakichś powodów charakterologicznych, a nie merytorycznych. I tu mogło nastąpid poluźnienie
tych więzi zarówno ze strony mentee, jak i mentorki. Silne strony to indywidualne dobranie, mentee
chciała pracowad właśnie z tą panią, mentorka chciała pracowad właśnie z tą mentee i już na starcie były
one sobą zafascynowane i zmotywowane do współpracy. Następny plus relacji indywidualnej, że
z czasem ona się pogłębia i dochodzą więzi emocjonalne. Panie są zdane na siebie nawzajem.
Obserwowałyśmy ten program zdalnie i zauważyłyśmy, że dochodzi do pewnych niezwykłych rzeczy.
Mentorki zapraszały swoje mentee do domu. Spędzały u nich weekendy. Pokazywały wnętrza swoich
firm, obwoziły po Warszawie czy po innych miastach, pokazując inne firmy z tej branży czy z tego
sektora. Ta odpowiedzialnośd za nowo powstałe biznesy się rozszerzała w stosunku do tego wstępnie
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założonego zakresu pracy. Kolejny plus, korzyści – to, że mentorka udostępnia swoje kontakty biznesowe.
Ona mówi, „Słuchaj, myślę, że może Ci się przydad prawniczka. Mam taką koleżankę, ona Ci poradzi”,
„a tu skonsultuj się z moją koleżanką, ona Ci poradzi”. Tak więc to ma wymierną wartośd finansową,
której nie ponoszą, kosztów, które nie ponoszą mentee, bo korzystają z układów towarzyskich mentorek.
Dochodzi również między nimi do współpracy biznesowej. Mentorka pozwala wstawid produkt mentee
do swojego sklepu. Silna więź emocjonalna się wiąże. K.
***
U mnie to polegało na tym, że dziewczyna chciała stworzyd biznes. Spotykała się ze mną i mówię do niej,
żeby określiła mi swoje pytania, z czym ona ma problem. Siadałyśmy i przerabiałyśmy z czym ona ma
problem. Tak naprawdę przegadywałyśmy temat. To było od konceptu na nazwę po grafikę. Ona potem
wysyłała do mnie maile z weryfikacją i pytała się, co ja o tym myślę. Ja mówiłam jej, w którym kierunku
ma iśd, dawałam jej swoje kontakty. Na przykład dałam jej grafika, który zrobił jej logo. To jest też taki
networking, który się fajnie buduje. Ja mam już przetarte szlaki. Wiem, gdzie wchodzid z mojej
perspektywy, wiem, gdzie nie wchodzid. Ja mówię, że może to sprawdzid, bo ja jestem bardzo
zadowolona i on zrobił jej to logo. Ona później się koncentrowała na rzeczach, które według mnie,
z mojego doświadczenia, nie były ważne z perspektywy biznesu. Ja mówię do niej, „słuchaj, zwród uwagę
na to i na to”, więc pewne informacje na pewno wykorzystała, ale to nie może byd tak, że ktoś jej ten
biznes prowadzi. To jest jej odpowiedzialnośd, jej biznes, natomiast ona może posłuchad kogoś, kto ma
doświadczenie, jeżeli ją to przekonuje. Jak się tworzy biznes, to na początku ludzie mówią o tym, że to
wyjdzie/nie wyjdzie. To od Pani zależy, czy Pani pójdzie w to, czy nie. Pani musi mied przeświadczenie, że
Pani idzie w dobrym kierunku. To jest dokładnie tak samo z mentoringiem. Jeżeli ma Pani mentora, który
może Pani sugerowad jakieś rozwiązania lub nie, zadawad odpowiednie pytania, żeby ona mogła to
przemyśled, to od niej zależy, czy ona weźmie w 100% to, co ja sądzę lub jej sugeruję, bo to jest biznes. To
jest jej odpowiedzialnośd. Jej pieniądze. Jej sukces, jej porażka. Z tego, co ja widziałam, to bardzo mi
brakowało takiego przegadania, potwierdzenia, czy coś jest dobrze, „słuchaj, zastanów się nad tym, czy
uważasz, że ta nazwa jest dobra, jak ludzie będą do tego podchodzid”. To jest taka wymiana informacji,
feedback. M2
***
Po prostu mentoring w sensie bezpośrednim jest skuteczny. Mentoring grupowy niewiele wnosi.
Mentoring i coaching to takie formy wspierania innych, które najbardziej korzystne są dla obydwu stron,
gdy prowadzone są indywidualnie. M3
***
Na pewno chociaż raz jest potrzebny ten kontakt osobisty, żeby dobrze się czud z drugim człowiekiem.
Chociaż wiem, że niektóre osoby używały Skype też, rozmawiały przez Skype, ale taki osobisty kontakt na
pewno jest głębszy. U1
***
Uważam, że to była bardzo dobra współpraca. Przede wszystkim jej rytm, czyli ilośd spotkao, tego
kontaktu ze strony pani (imię) nie była narzucająca. Ona jakby oddała mi to, w jakim rytmie my
będziemy pracowad, czyli czy ja działam bardzo szybko, czy ja działam powoli, czy ja potrzebuję refleksji,
ona jakby to mi zostawiła. Mamy pół roku, mamy otworzyd tę firmę i wystartowad. I szereg różnych
zagadnieo, które muszą byd spełnione, na różnych poziomach, będziemy nad tymi rzeczami pracowad. Co
nam wyjdzie, to wyjdzie. Ale jakby całkowicie mi oddała to tempo, jak my będziemy szybko pracowad.
Uważam, że to też było bardzo dobre. U1
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2.8. Dobór uczestników programów mentoringowych
2.8.1. Wybór mentorów
Rekrutacja kandydatek odbyła się zgodnie z założeniami programu: kandydatkom pozostawiono
możliwośd wyboru mentorki spośród Mentorek Przedsiębiorczości Kobiet, z którymi współpracuje
Fundacja. Mentorkami są … Panie, które prowadzą swoje własne firmy lub mają doświadczenie
w zarządzaniu firmami. Wszystkie Mentorki przeszły specjalistyczne seminarium, które pozwoliło im
jeszcze bardziej skutecznie wspierad kandydatki z programu „100 Nowych Firm“. Każda z kandydatek
mogła wskazad mentorkę, z którą życzyłaby sobie pracowad, w miarę możliwości i dostępności oraz
zgody mentorki ten wybór został potwierdzony lub zaproponowano alternatywną osobę5.
Początkowo zgłosiło się 40 kobiet, które pragnęły wziąd udział w programie jako mentorki. Ostatecznie
na szkolenie przygotowujące je do pełnienia tej roli stawiło się 30, a w programie uczestniczyło 25 z nich.
Motywacja mentorek biorących udział w badaniu wynikała głównie z potrzeby pomocy innym kobietom,
które chciałyby skorzystad z ich doświadczenia. Mentorkom Fundacja nie zaoferowała żadnych
finansowych korzyści z udziału w programie. Dwie mentorki biorące udział w badaniu oprócz
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i osiągania sukcesów w tym zakresie od wielu lat
związane są z mentoringiem, pełnią rolę trenerek, coachów, są autorkami opracowao i książek na ten
temat. Ich udział w programie miał znaczenie nie tylko z merytorycznego punktu widzenia, ale ważny był
także fakt, że i one w bezinteresowny sposób włączyły się w program. Obydwie mówiły o tym, jak ważna
jest chęd dzielenia się z innymi w byciu mentorem, chod jedna zauważyła w dalszej części wywiadu, że
odpłatnośd za udział w mentoringu przez mentee pozwoliłaby docenid pomoc, która otrzymują, a na
pewno podjąd bardziej przemyślaną decyzję o udziale w programie. Tę możliwośd rozważała także
koordynatorka programu widząc, iż częśd mentee wykruszyła się z udziału w programie, gdyż nie
posiadały dostatecznej motywacji do otworzenia firmy. Druga natomiast podkreślała znaczenie
bezinteresowności udzielanej pomocy.
Ważnym elementem był fakt, iż wybór mentorek nie polegał wyłącznie na ich zgłoszeniu się do
programu, ale wymagał wskazania przez potencjalne mentee w procesie naboru do programu. Waga
tego faktu była podkreślana przez doświadczone trenerki zaangażowane w proces. Uczestniczki
wspominały o tym, że swoje mentorki wskazywały kierując się ich autorytetem, branżą działalności.
Jedna z mentee zauważyła, że nie wszystkie mentorki tak naprawdę nadawały się do pełnienia swojej
roli, chod miały wiedzę i doświadczenie, to nie miały umiejętności, by je przekazad, by pokierowad inną
osobą. Dlatego ona bardzo ceniła sobie mentorkę z wykształceniem i doświadczeniem psychologicznym
oraz sugerowała bardziej wnikliwą selekcję. Inna z kolei zauważyła, że doświadczenie i osiągnięcia
mentorki działały na nią onieśmielająco, nie miała śmiałości wskazad jej za pierwszym razem, chod
okazało się, że niepotrzebnie się obawiała.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Najpierw ogłosiłyśmy rekrutację do programu dla mentorek i te panie, które się zgłosiły, a zgłosiło się ich
około 40, one na konkretny termin, taki warsztat w Warszawie, stawiło się ich około 30. … Więc tak
5
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wyszkoliłyśmy te mentorki, a później pozyskałyśmy od nich ich opisy i deklaracje, które zamieściliśmy na
stronie internetowej, czyli takie ich prywatne prezentacje, w których one mówią, kim są i na czym się
znają i dlaczego chcą się zaangażowad w ten program mentoringowy. I to była ta pierwsza faza
z pozyskaniem i z rekrutacją mentorek. K.
***
Z mentoringiem jako takim, takim zinstytucjonalizowanym, takim włączonym jako świadomy proces
rozwoju, to spotkałam się w 2003, może 2004 roku, w (usunięto nazwę fundacji), gdzie był taki
mentoring dla grupy kobiet, a ja byłam mentorem mentorów. Natomiast w ogóle to całe życie sama
miałam mentorów i bywałam dla ludzi mentorem. Może nie całe życie, chociaż muszę powiedzied, że
moja nauczycielka polskiego była dla mnie zdecydowanie mentorem. M1
Ja nie zostałam mentorką. Mnie wybrała pani (imię), ja się zgodziłam brad udział w tym projekcie, bo
uważam, że jestem w stanie pomóc komuś założyd firmę, czy w czymkolwiek, bo ja się zajmuję
zawodowo wspieraniem ludzi w rozwoju, więc ponieważ wiem o tym, że jestem w stanie, … więc
zgodziłam się na to, że mogę wziąd udział w tym. No i (imię i nazwisko) wybrała mnie i już. Muszę Pani
powiedzied, że kiedy się za to zabierałam, to nie myślałam o sobie w kategoriach mentora czy
kogokolwiek innego, tylko w kategorii jednej (imię), która drugiej (imię) pomoże rozwinąd firmę, i to
wszystko. M1
***
Jeszcze raz powtarzam z całą mocą – nie można zachęcad do bycia mentorem. Mentor może tylko zostad
przez kogoś wybrany. I może się na to zgodzid. Więc jak ja mogę kogoś zachęcad? „Hej, spróbuj byd
mentorem”. Ale dla kogo? Żeby byd mentorem, to trzeba mied chętnego, który ciebie uzna za mentora.
Od tego trzeba zacząd, a nie od tego, że ja jestem mentorem i teraz będę szukała ludzi, których będę
tutaj uczyd czy wspierad. Odwrotna jest zależnośd. Ktoś szuka mentora i wybiera Ciebie. M1
***
To na pewno Pani nie da rady (pełnid roli mentora), jeżeli ma Pani obawy… I to jest to, o czym Pani
mówiłam, że jeżeli mamy pisad o mentoringu, to raczej o tym, kto nim może byd. Trzeba mied
wystarczające poczucie własnej wartości, świadomośd siebie i gotowośd do tego, żeby robid pewne
rzeczy. To nie może byd „nie chcę, ale muszę”. Tak nie można działad. To trzeba właśnie „chcę, mogę
i potrafię”. Bo jeżeli to jest tak, jak ja słyszę w polityce „no nie, ja nie chcę, ale nie mam wyjścia”, to halo!
Wyjdź z polityki, jest wyjście. M1
***
Ja zostałam wyróżniona jako Kobieta Przedsiębiorcza w 2012. Potem na bazie tego powstała Fundacja.
Ja się zaangażowałam w działalnośd tej Fundacji. Wystąpiłam na konferencji, gdzie odkryłam u siebie
talent dzielenia się swoją wiedzą, przemawiania, i to jakoś poszło. Zgłosiłam się, że chcę byd mentorką
kobiet, które chcą otworzyd biznes. Ten proces się zaczął. Dostałam kandydatki i to już potem poszło. …
One o to spytały. Była propozycja do tych wszystkich przedsiębiorczych kobiet, gdzie zostałyśmy
nagrodzone dyplomami. Znaleźli nas przez jakiś filtr i nagrodzili. Tak naprawdę to trzeba chcied to robid,
bo nie każdy się do tego nadaje. Z różnych racji ludzie albo się dzielą swoją wiedzą, albo nie. Ja się
zgłosiłam. Zostałam zakwalifikowana i dostałam dziewczyny. My dostałyśmy profile i my żeśmy wyraziły
chęd współpracy z tymi, które nas bardziej przekonały. M2
***
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(Ta rola) Nie była narzucona. Tam nic nikomu nie można było narzucid. Tak naprawdę musi Pani chcied
się dzielid swoją wiedzą. To jest tak, jak ma Pani jakieś przesłanie do czegoś lub nie, lubi Pani coś robid
lub nie, ma Pani pasję lub nie. Ja nie wiem, jakie są pobudki innych. Ja mówię o swoich pobudkach. Ja po
prostu chciałam się dzielid wiedzą. Uważam, że to jest fajne, bo niektórzy ludzie chcą słuchad. Jak mogę
komuś pomóc to jest fajnie. Dla mnie absolutnie to było samospełnienie się. Ja mam taką zasadę, czym
rzucę, to do mnie wraca, więc to jest cudowna zasada i uważam, że się świetnie spełnia w życiu. Ja też się
dużo uczę, jak spotykam takich ludzi, którzy tworzą biznes. To jest fajne. M2
***
To na pewno musiałaby byd osoba, która lubi ludzi. Chyba takie się zgłosiły. Ktoś, kto jest zamknięty
w sobie, nie lubi się dzielid wiedzą, nie lubi się spotykad z ludźmi, ma z tym kłopoty, by się nie nadawał. Ja
lubię się spotykad z ludźmi. Nie mam z tym problemu. Trzeba mied to coś. Trzeba umied przekazywad
wiedzę. Trzeba byd wiarygodnym. Trzeba zarażad. Jeżeli przyjdzie taka mentee i mówi, że jej się nie uda,
to trzeba z nią pogadad. Ja płakałam dwa lata temu i już otarłam łzy. To jest normalny proces. Ja przez tę
drogę przeszłam. Ona też przejdzie. To musi byd osoba, która ma odpowiednie zdolności interpersonalne,
pozytywne nastawienie, musi chcied to robid. … Jeżeli Pani musi przekonywad kogoś do tego, żeby się
dzielił swoją wiedzą, to nie będzie to dobry mentor. On będzie to kalkulował. Albo to czuje i idzie, albo nie
czuje tego i nie robi. … Musi mied jakieś powołanie. To jest tak, jak z coachingiem. Oni zarabiają
pieniądze, ale dobry coach to jest osoba, która lubi ludzi, która lubi się z nimi spotykad, rozwiązywad
problemy. M2
***
To była bardzo świadoma moja decyzja i mój wybór…. Pełniłam rolę mentora – i pełnię nadal – w swojej
firmie dla trenerów, którzy uczą innych coachingu. Jestem mentorem w prowadzeniu zajęd z podstaw
coachingu. Następnie brałam udział w projekcie izby przemysłowo-handlowej, gdzie uczyłam
przedsiębiorców przedmiotu, jak zostad mentorem dla kobiet, które zakładały własną działalnośd, oraz
brałam udział w projekcie lokalnym w Polsce wschodniej. Byłam ekspertem mentoringu właśnie w tym
projekcie. No i to chyba wszystkie moje doświadczenia…. Prowadziłam szkolenia i byłam ekspertem, jak
prowadzid rozmowy mentoringowe. Pomagałam uchwalad kontrakt. Opracowałam podręcznik do
mentoringu. Mały taki. We wstępnym projekcie pilotażowym, mentoringowym w Polsce wschodniej. M3
***
To było zgłoszenie do programu, przyjęcie do programu, wypełnienie ankiety, co jest naszymi celami
krótkoterminowymi i długoterminowymi, czego oczekujemy od tego coachingu i jakby wybranie sobie tej
osoby. … Z kim się chce współpracowad. Wiadomo, że jeżeli ktoś otwiera firmę, która szyje ubrania,
a takie firmy w tym programie powstały, to wiadomo, że taka osoba będzie szukad osoby, która jest
w podobnej branży. I tak się stało. Jedna pani dietetyczka wybrała sobie na mentorkę osobę, która ma
świetnie funkcjonującą firmę cateringową. To jest pokrewne. Tutaj jest ta płaszczyzna zawodowa.
W moim przypadku, ponieważ płaszczyzna zawodowa jest bardzo wąska, nie widziałam nikogo tam, kto
by pracował w mojej branży, ale znałam panią (imię) z książek i to mnie do niej popychało, ta bliskośd
taka. Ja miałam wrażenie, że ja ją bardzo dobrze znam, bo przecież wszystko to, co ona pisze, to ja
czytam. W moim przypadku akurat to zadziałało, że ja wybrałam tę osobę, ale na pewno współpraca
z autorytetem to jest to, co sugeruje ten wybór tej osoby. U1
***
Osoba, która świetnie rozwinęła jakieś przedsiębiorstwo, wcale nie znaczy, że będzie dobrym mentorem
albo będzie umiała się podzielid tą wiedzą. Może ten program powinien np. mied mentorów, którzy ściśle
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umieją byd tymi mentorami, tak jak w moim przypadku… Tak, bo moja mentorka była psychologiem,
coachem jest i ona umie to robid, chociażby pracując jako psycholog ze mną. A druga grupa ludzi to są
doradcy, którzy za darmo gdzieś mnie tam wpuszczą, coś mi pokażą, coś mi udostępnią, ale nie są moimi
mentorami, na mentorów się nie nadają. Uważam, że selekcja tutaj powinna byd bardziej wnikliwa. Tak
tylko z obserwacji mówię, z tego, jakie się słyszy głosy, że ktoś nie miał daru mentoringu, nie umiał się
zaangażowad w ten projekt. U1
***
Uważam, że ona to jest kobieta doskonała. Największym jej atutem jest taka siła i pewnośd siebie. Ona
jest świetnym przykładem tego, o czym ona pisze. Ona wszystko to, co radzi ludziom pisząc te 13 książek,
to ona to wszystko na sobie wypróbowała i to widad. Jeżeli ktoś zna jej książki, to widzi, że to działa. Ona
jest tego żywym przykładem. I to jest największy jej atut, największa taka pozytywna cecha. Nie sądzę,
żeby czegoś jej brakowało. W różnych sytuacjach w czasie tego mentoringu się zachowała tak… Ja mogę
porównad tylko z sobą, gdybym była mentorką. Też się bym tak zachowała, gdybym mogła pomóc,
pomagałabym, nie tylko w tym mentoringu, w innych sprawach też. (Czyli tutaj te Pani oczekiwania
zostały zupełnie spełnione?) Tak. U1
***
Zostałam zaproszona na pierwszą konferencję przez prezeskę Fundacji i tam się dowiedziałam, że taki
program będzie powstawał i po prostu się zgłosiłam. …Byłam na takim etapie swojego życia, że coś chcę
z życiem zrobid, coś chcę zmienid. Właściwie dla mnie to był powrót do funkcjonowania na rynku pracy
i kompletnie nie wiedziałam, w którym kierunku chcę… tzn. wiedziałam, w którym kierunku chcę iśd, ale
jak to zrobid, to była dla mnie wielka niewiadoma. Taki zbieg okoliczności nastąpił, że na konferencji,
właściwie już pod sam koniec, kiedy osoby przedstawiane jako mentorki wstawały i mówiły, czym się
zajmują, wstała właśnie moja mentorka. A ja się przez cały czas zastanawiałam: „a może ta? a może ta?
o, ta też ciekawie mówi”. Właściwie każda mówiła coś nowego, na co można się było zdecydowad. …
I nagle wstaje właśnie (imię) i mówi dokładnie to, o czym ja myślałam, więc upatrzyłam sobie panią
w czerwonej sukience i biegałam za nią po korytarzu, żeby sobie z nią porozmawiad, i później okazało się,
że ona też bierze udział w tym programie, więc poprosiłam, żeby ona była moją mentorką.U2
***
… zgodziła się przyjąd mnie pod swoje skrzydła i potem był tylko telefon i poszło dalej już bardzo
sprawnie. Miałyśmy takie odczucie obydwie, że to nie jest po pierwsze przypadek, a po drugie, że my
znamy się chyba już dłużej niż te dwa telefony. U2
***
Po tym półrocznym (doświadczeniu) wiem, że dla mnie pani (imię i nazwisko) zdecydowanie w taki
sposób przekazuje wiedzę i sposób patrzenia na życie, na ludzi, że mi to bardzo odpowiada. U2
***
Pierwotnie to było tak, że to my wybierałyśmy te mentorki, ale, tak jak powiedziałam, mój przypadek był
trochę inny, bo moja mentorka wybrała kogoś innego. Później więc dostałam po prostu propozycję. To
było tak, że wybierając tę swoją pierwszą mentorkę, zastanawiałam się nad tą osobą, z którą
rozpoczęłam współpracę, natomiast wydawała mi się ona taka… Ktoś taki, kto ma taką wielką sied, a ja
tutaj ze swoimi (usunięto) i wydawało mi się, że ona nie będzie chciała się tym zająd, że to nie jest nic
poważnego. Miałam po prostu kompleks… i że ona mnie po prostu stłamsi swoją energią. Nic takiego
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natomiast się nie stało. Ja bym nie miała odwagi się zgłosid do niej o taką mentorkę, coś skromniejszego.
U3
***
Najmocniejszą to na pewno to, że jest pełna energii, że ma tyle energii, że może obdzielid kilka osób
dookoła i jeszcze swoją mied działalnośd i jeszcze podzielid się właśnie. A najsłabszą? Może jesteśmy
trochę w innej estetyce…. Ona jest bardziej kobietą luksusową, a ja nie lubię takich luksusów. Lubię raczej
proste rzeczy. Nie wiem, czy to jest minus. Może to jest coś, co spowodowało, że na początku jej nie
wybrałam... U3

2.8.2. Wybór uczniów (mentee)
Fundacja ogłosiła nabór do programu i z 200 zgłoszeo, które napłynęły w ciągu jednego dnia, dokonała
selekcji kandydatek na podstawie ankiet kwalifikacyjnych. Ankieta składała się z następujących pytao6:
1. CO? – Proszę opisad w kilku zdaniach swój pomysł na własny biznes, zasoby, które posiadasz, oraz
własne pasje i zainteresowania, które chciałabyś wykorzystad w swojej nowej firmie (max 1500 znaków).
2. DLACZEGO TY? – Przekonaj nas, że to właśnie Ty powinnaś byd w gronie 100 kobiet, które uzyskają
wsparcie w ramach naszego projektu (max 1000 znaków).
3. CELE – Określ, jakie cele chciałabyś osiągnąd dzięki wsparciu programu „100 Nowych Firm” (np.
rejestracja nowej firmy, dopracowanie modelu biznesowego, dalszy rozwój istniejącej firmy, rozszerzenie
profilu działania). Osiągnięcie tych celów będzie kryterium sukcesu służącym do koocowej oceny
rezultatów. Prosimy określid cele krótkoterminowe na czas udziału w programie (6 miesięcy) oraz cele
długookresowe na najbliższe 3 lata 2013-2015.
4. Z KIM? – Wskaż Mentorkę Przedsiębiorczości Kobiet spośród sylwetek zaprezentowanych na stronie
www.fundacjakobiet.org w zakładce Sylwetki Mentorek …. Proszę wskazad dwie osoby, z którymi
chciałabyś pracowad.
5. DANE KANDYDATKI – Imię i nazwisko, Adres mailowy, Telefon, Miejscowośd, Województwo, Gotowośd
do pracy przez Skype/telefon, Wiek
Zainteresowanie kobiet programem było bardzo duże, bardzo szybko w ciągu jednego dnia wyczerpany
został limit zgłoszeo (200), a następnych 200 kobiet pytało się o możliwośd wzięcia udziału w programie.
Mentorki dostały wypełnione ankiety kobiet, które wskazały je jako tę, z którą chcą pracowad. I to one
dokonywały ostatecznej selekcji wybierając jedną lub dwie mentee. Mentorki nie miały podanych
żadnych kryteriów selekcji. Uznano, że najlepsza będzie selekcja indywidualna. Opierały ją one np. na
podobieostwie branży, na motywacji, którą przedstawiały kobiety, miejscu zamieszkania oraz intuicji.
Natomiast fakt, iż selekcja nie była dokonywana na podstawie weryfikacji pomysłu na działalnośd
koordynatorka uważa za zaletę, gdyż jej zdaniem nie ma idealnej recepty na biznes i wszystkie
odpowiednio zrealizowane mają szansę na sukces.
Jedna z mentorek zauważyła, że wybór mentora i ucznia bez ich wcześniejszego spotkania, poznania się
jest błędem, gdyż mentoring powinien opierad się na autorytecie i zaufaniu, a nie na prestiżu mentora.
Mentoring powinien byd wyborem obydwu stron.

6
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W programie zdarzało się, że pierwotny wybór nie był najlepszy, uczestniczki rezygnowały z różnych
powodów z udziału w programie np. z powodu ciąży, ale też niedostatecznej determinacji do
uruchomienia działalności lub braku konkretnego pomysłu na firmę. Jedna z uczestniczek opowiadając
o tym, jak trafiła do programu zwróciła uwagę, że początkowo nie została wybrana przez wskazaną przez
siebie mentorkę. Później, ponieważ wykruszyła się jedna z mentee, trafiła do innej mentorki, z której
była bardzo zadowolona i której sama nie miałaby śmiałości wskazad.
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Wybrane wypowiedzi rozmówców:
A później nastąpiła faza druga. Mianowicie ogłoszenie konkursu, który miał na celu pozyskanie mentee.
Było 25 mentorek, ale niektóre z nich chciały prowadzid dwie osoby albo trzy, więc to stworzyło 40 miejsc
w tym programie. I założyłyśmy, że chcemy pozyskad 200 aplikacji zakładając, żeby mied wybór. I te
aplikacje były składane on-line przy pomocy bardzo prostego narzędzia. … To był formularz on-line,
w którym trzeba było odpowiedzied na cztery krótkie i proste pytania. Program był adresowany do osób,
które albo chcą założyd firmę, albo już mają, ale niedawno i mają nowe plany rozwoju związane
z nowymi inicjatywami biznesowymi. Po pierwsze trzeba było opisad tę nową inicjatywę biznesową, po
drugie podad, jakie konkretnie trzy cele ma się do zrealizowania w ciągu sześciu miesięcy udziału
w programie, czyli ambitne, mierzalne, realne do spełnienia, indywidualne. Po trzecie trzeba było wybrad
mentorkę, z która chce się współpracowad, pośród tych opublikowanych na naszej stronie, po czwarte
trzeba było napisad, dlaczego warto wspierad „właśnie mnie”. Chcieliśmy wniknąd w motywację
i zobaczyd długofalowe cele rozwoju. No i tyle, te cztery pytania. No i okazało się, że tych zgłoszeo
otrzymałyśmy bardzo dużo, zakładałyśmy, że dajemy sobie dwa tygodnie na wpłynięcie tych 200
aplikacji, a tymczasem one wpłynęły w ciągu jednego dnia. Też ten program był nagłośniony w telewizji
i przez nasze kanały internetowe www i profil na Facebooku. No i spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem. Te 200 aplikacji wyczerpało się pierwszego dnia. Potem kolejne 200 osób pytało się,
czy mogą się zgłosid. To świadczyło o ogromnym popycie na ten projekt potencjalnych mentee. Analiza
zgłoszeo pokazała, że są one bardzo ciekawe, bardzo konkretne, tylko w kilku przypadkach zostały
zdyskwalifikowane jako takie bez pomysłu. Następnie te zgłoszenia segregowaliśmy według wskazanych
mentorek, a następnie oddaliśmy mentorkom i one dokonywały wyboru. Nie podsyłałyśmy żadnych
kryteriów selekcji. Doszliśmy do wniosku, że ta selekcja będzie najlepsza, jak będzie indywidualna.
Mentorki szukały osób, które chcą się realizowad w branży, którą reprezentowała dana mentorka. A inne
wręcz przeciwnie – bały się takich konkurencyjnych działao, dlatego szukały takich, które miały podobne
zainteresowania, pasje. Znam się na czymś, bo się tym interesuje, to wezmę kobietę, która w tej branży
chce coś zrobid, chociaż zawodowo w tym nie działam. No i niektóre panie dobierały się w obrębie miast,
w których mieszkają. A niektórym też to nie przeszkadzało, jak mieszkają na dwóch koocach Polski. No
i w ten sposób ta selekcja nie była oparta na weryfikacji pomysłów. No i wydaje nam się, jak słuchamy
i rozmawiamy z osobami sukcesu, to wygląda na to, że nie ma idealnej recepty, dobrego pomysłu na
biznes. Każdy pomysł jest dobry, jeśli stoi za nim determinacja, pasja i ciężka praca, aby go dalej
rozwijad. My nie chciałyśmy analizowad, czy ten pomysł nam się podoba, czy nie, czy on rokuje, czy nie
rokuje, no bo założyliśmy, że każdy jest równie dobry. Szukałyśmy właśnie osób zdeterminowanych,
z pasją. Takich, które chciałyby się rozwijad. I mentorki zaakceptowały ten wybór. K.
***
Ten program, w którym ja brałam udział, to też nie zawsze był takim prawdziwym mentoringiem,
dlatego że czasami się te osoby w ogóle nie znały, dopiero się poznawały na skutek tego samego procesu
– czy przeczytania, kto to jest, czy zobaczenia zdjęcia. Natomiast mentoring powinien byd pewnego
rodzaju wyborem z obu stron. … (Czyli zakłada Pani, że tutaj jest taka znajomośd wcześniejsza
i decyzja na podstawie znajomości osoby?) Tak, ja uważam, że tak to powinno wyglądad. Zresztą samo
słowo „mentor” ma taki źródłosłów. Mentor przygotowywał syna Odyseusza, Telemacha, do tego, żeby
był królem. To Odyseusz powierzył mu syna, mając do niego olbrzymie zaufanie itd. Tak więc ta idea
mentoringu, bierze się stąd – zaufanie, autorytet. Nie można mówid o autorytecie, nie znając kogoś, bo
to jest tylko prestiż. M1
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***
Ona mnie wybrała po prostu. One miały napisane, kto jest. Jak to było? Myśmy chyba dostały listę tych
osób chętnych i zaznaczyłyśmy, którymi osobami możemy ewentualnie się zająd. Tak to chyba było….
Tam było napisane, kto to jest. Potrzeba tutaj była jedna – często te osoby nie znały swoich potrzeb.
Jeżeli ktoś zna swoje potrzeby, jeżeli ktoś zna swoje cele, to jemu nie jest potrzebny mentor. Jemu jest
potrzebny albo coach, albo nikt mu nie jest potrzebny, tylko on idzie i realizuje sobie swój cel. Mentoring
jest wtedy, kiedy ktoś po prostu chciałby założyd firmę. Niektóre z tych pao miały pomysł, co chciałyby
zrobid, ale niektóre z nich nawet nie miały pomysłu, albo miały pomysł zupełnie odlotowy. One nie miały
zdefiniowanych potrzeb. One szukały kogoś, kto je poprowadzi. Mentor prowadzi za rękę. To nie jest
kwestia potrzeby. To mentor bardziej jakby na bieżąco w tym procesie widzi te potrzeby, rozpoznaje je,
ewentualnie rozmawia o tych potrzebach, ale to nie jest tak, że te osoby są takie świadome, że one
wiedzą, jakie one mają potrzeby. One po prostu tylko wiedzą, kogo one by ewentualnie chciały i byd
może mają jakieś tam swoje „dlaczego”. Ja napisałam cztery osoby takie, z którymi mogę pracowad, ale
powiedziałam, że mogę tylko dwie wziąd, bo ja bym nie dała rady ze swoimi zawodowymi obowiązkami.
No i się zgłosiły te dwie panie, przy czym jedna od razu, a druga za trzy miesiące dopiero, więc trzy
miesiące to było bardzo mało czasu na to, żeby cokolwiek zrobid. (A jak Pani dokonywała wyboru z tych
czterech osób?) Pani (imię) mi się bardzo podobała. … Podobało mi się to, że to taki ciekawy biznes,
ciekawy sposób, inna, niekobieca forma działania. I też ładnie napisała o swojej rodzinie. Ładnie to
napisała. Poczułam, że to jest taka osoba, z którą mogłabym pracowad. Ja dużo rzeczy robię intuicyjnie
w życiu, myślę, że to też była taka trochę intuicja. M1
***
Dostałyśmy spis dziewczyn. Nie szłam w coś, w czym nie mogłabym byd dla kogoś wsparciem.
Kierowałam się ciekawą kategorią. Dziewczyna już coś zrobiła, była perspektywiczna albo duża
determinacja z tego wynikała…. Uczniowie sami się zgłaszali. Dziewczyny zobaczyły, że jest taki program
i stwierdziły, że chcą z niego skorzystad. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. M2
***
Wybrałam jedną podopieczną. Z takiego powodu, że po prostu na tylko tyle dysponowałam czasem. Nasz
proces mentoringowy trwał – i trwa do tej pory, ale taki konkretny, wymierny trwał pół roku. Mentee
wybrałam ze względu na jej zainteresowania i ewentualną naszą współpracę. Moja mentee też chce
zajmowad się coachingiem, w Warszawie. I do tej pory jesteśmy w kontakcie, zresztą ona też korzysta
z usług szkoły. Komercyjnie. M3
***
Pierwszy taki przesiew robiły panie (imiona i nazwiska). I one robiły po prostu przesiew. Najpierw były
zgłoszenia na stronę internetową, potem panie robiły przesiew, sprawdzały cele, jakie wypisały, długoi krótkoterminowe, potencjalne... A i potem rozsyłały… Potem mentee, potencjalne mentee, wybrały
sobie mentorki. I później przy takiej tabeli excelowskiej każda mentorka dostawała swoje jakby
informacje, CV, cele krótko-, długoterminowe, od mentee, które wybrały na przykład mnie czy tam inną
mentorkę. I na podstawie tego, co dostałyśmy, my ostatecznie wybierałyśmy jedną, dwie, czy ile tam
chciałyśmy, mentorek mentee. M3
***
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Mnie musiał zainteresowad biznes, żebym chciała pracowad z nim. Musiał byd ciekawy
i musiał mi się podobad. Oczywiście cele musiały byd takie osiągalne, doświadczenie mentee miało dla
mnie znaczenie. M3
***
Taka moja wspólniczka … wiedziała o moich projektach (usunięto), które po prostu robię i które
odkładam do szuflady. Bardzo jej się to podobało i zawsze mnie dopingowała, żebym coś z tym zrobiła,
ale ja oczywiście nigdy nie miałam na to czasu, nie wierzyłam w to, wydawało mi się, że może kiedyś, jak
będę miała chwilę. Ona opowiedziała pani (imię), że ja tak robię i (imię) stwierdziła, że ja jestem idealną
osobą do tego, żeby wciągnąd mnie w taki program i zmobilizowad do działania, żebym coś z tym zrobiła.
Kiedy się przypadkiem spotykałyśmy w szkole, to mówiła, że fajny będzie ten program i żebym koniecznie
spróbowała. Natomiast ja oczywiście: „tak, tak, tak” i nic z tego nie wynikało. Kiedyś przypadkiem się
spotykaliśmy … wtedy już chyba byliśmy „na ty” i ona mówi znowu o tym programie, a ja: „tak, tak”
i wtedy mój mąż powiedział… Ona mówi, że jest bardzo dobry ten program, że jest duże zainteresowanie
i że zostały już tylko dwa dni na to, żeby złożyd te dokumenty, a ja na to: „dobrze, dobrze, to ja pomyślę”.
Wtedy mój mąż powiedział: „Tylko dwa dni? To ja dopilnuję, żeby ona złożyła te dokumenty”. I on
rzeczywiście… Było mi bardzo głupio i musiałam to zrobid. Natomiast, szczęśliwie dla mnie, wtedy nie
zostałam wybrana do programu. U3
***
Polegało to na tym, że trzeba było się zgłosid do jakiejś konkretnej mentorki i ta mentorka dostawała ileś
tam zgłoszeo i ona sama sobie wybierała osobę, z którą chciałaby pracowad. Tutaj były różne motywacje
tych mentorek, niektóre szukały osób ze swojej branży, inne wprost przeciwnie. Wiem o tym już
z późniejszych spotkao, tak? Ja wybrałam taką panią … I ona mnie nie wybrała, ale myślę, że to dobrze,
bo myślę, że właśnie nic by się nie wydarzyło. Natomiast jakieś trzy tygodnie później albo miesiąc później,
zadzwoniła do mnie któraś z pao z fundacji z takim pytaniem… Okazało się, że jedna z mentee się
wykruszyła i że jej mentorka byłaby zainteresowana współpracą ze mną. Stwierdziłam, że skoro tak się
dzieje, to trzeba wskoczyd… I oczywiście się zgodziłam i się spotkałyśmy. To była pani (…). To była chyba
osoba, która była mi potrzebna, bo ja właśnie… Właściwie ja wiedziałam, jak trzeba to robid, tak?
Miałam ten pomysł dopracowany, prawie dopracowany. Tak mi się wtedy wydawało, ale okazało się, że
nie jest dopracowany. Miałam swoją działalnośd, zajmuję się (usunięto) od wielu lat. To dobrze działa,
mam cały czas klientów. Oczywiście są różne okresy, ale to dobrze się dzieje. To była taka sztuka dla
sztuki, te moje (usunięto). I pani (imię), która rozkręciła sied salonów … to jest po prostu jakiś wulkan
energii, tak? Pamiętam, oglądałam kiedyś taką rosyjską bajkę o takim biegaczu, o chłopcach na takim
pionierskim obozie – kiedyś, jak byłam mała, jak byłam małą dziewczynką, to była taka bajka
w telewizji – i tam był taki chłopiec, który startował w zawodach. On w siebie nie wierzył, natomiast miał
przyjaciela, który go bardzo dopingował. To wyglądało tak, że ten biegacz biegł, ten przyjaciel obok
niego cały czas go dopingował. Jak temu biegaczowi zachciało się pid, to ten przyjaciel pobiegł i przyniósł
mu wodę, tak? Jak mu coś się stało, to gdzieś pobiegł i mu przyniósł… Dobiegł przed biegaczem na metę
i go jeszcze przywitał, więc tak naprawdę, jakby ten przyjaciel wystartował, miałby pewnie lepszy wynik,
natomiast tak go dopingował, że tamten odniósł sukces. Ona jest właśnie kimś takim. Głównie
kontaktowałyśmy się telefonicznie. U3
***
… z tą pierwszą dziewczyną – nie do kooca wiem, czy to jest prawda – była taka, że nie do kooca
wiedziała, czego chce. Nie miała tego pomysłu właśnie i ona (mentorka) powiedziała paniom w fundacji,
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że ona chce kogoś, kto ma pomysł i kto wie, czego chce. Czegoś takiego konkretniejszego. I ja byłam tym
konkretem. I się spodobało chyba. Ja rzeczywiście miałam ten konkret, miałam pomysł, potrzebowałam
tylko dopingu. U3

2.8.3. Tworzenie par mentor-uczeo
Tworzenie par mentor-uczeo miało charakter obustronny. Tak jak wcześniej dokładniej zostało opisane:
najpierw potencjalna mentee wskazywała mentorkę, z którą chciałaby pracowad, następnie mentorka
spośród kobiet, które ją wybrały, wskazywała jedną lub dwie uczennice w zależności od swoich
możliwości. Wybór z każdej strony opierał się wyłącznie na opisie, który dostarczały obydwie strony,
i ze wszystkich stron padały uwagi, że bardzo przydałby się kontakt osobisty, by faktycznie móc wybrad
osobę, z którą i mentorce, i mentee dobrze by się współpracowało. Zwracano uwagę na to, że pomiędzy
mentorką a uczennicą musi „klikad”, musi byd „chemia”. Zdarzało się, że niektóre pary rozpadały się.
Koordynatorka zwróciła uwagę, iż średni wiek mentorek był nieco wyższy (40-55 lat) niż mentee (25-35
lat), chod akurat w badaniu wzięły udział nieco starsze uczennice.

Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Wybór był obustronny. Najpierw mentee wybierała sobie mentorkę, a później mentorka spośród wielu
zgłoszeo wybierała sobie mentee. I to się działo bez osobistego spotkania. K.
***
(Dotyczy innego programu mentoringowego, w którym brał udział mentor) Bardzo ważną sprawą jest to,
żeby tutaj „klikało” osobowościowo, para mentalnie. To nie może byd taki układ, jak w pracy, gdzie
mamy takiego przełożonego czy mamy takie koleżanki czy kolegów, bo niestety, tak to wygląda. Tu musi
„kliknąd”. I stąd jest tak ważne, żeby tę drugą osobę poznad. … Ogromnie ważne jest to, żeby ludzie się
znali wcześniej i żeby ufali temu mentorowi i żeby też mentor chciał współpracowad z taką osobą. M1
***
Druga pani się zwróciła do mnie po trzech miesiącach i na dodatek jeszcze nie bardzo chciała się
dostosowad do mojego czasu, tylko narzucała mi swoje ramy i od razu „na dzieo dobry” było widad, że
nie będziemy mogły razem pracowad. M1
***
Zawsze był taki moment, że jeżeli uczeo z mentorem nie mieli tej samej „chemii”, to można było
zdecydowad, że uczeo albo mentor mógł zrezygnowad. M2
***
Ja bym zrobiła umowę, bo papier wszystko zniesie. Ja z tego papieru (ankieta wypełniana przez kobiety)
dowiedziałam się tyle, co się mogłam dowiedzied, natomiast potem ja bym chciała zobaczyd
determinację, czy można poświęcad czas. M2

2.8.4. Przygotowanie do pełnienia roli mentora
Mentorki przygotowywane były do pełnienia swojej roli w trakcie jednodniowego warsztatu, który
składał się z dwóch bloków. Pierwszy blok miał na celu zmotywowad je do pełnienia roli mentorek,
opowiadał, jak byd mentorką, czym jest mentoring, że jest to relacja dwustronna, wiążąca się
z dawaniem, że powinny byd określone cele różnego rodzaju, nie tylko założenie firmy. Drugi blok
31

precyzował, w jaki sposób się zachowad w stosunku do mentee, co mentorka powinna mówid, czego nie,
jak powinna słuchad, zadawad pytania, że mentor nie jest konsultantem ani trenerem. Ramy pracy były
przedstawione dośd ogólnie i dawały mentorkom i mentee pewną swobodę w wypracowywaniu
sposobu współpracy. Ten warsztat prowadzony był przez dwie doświadczone trenerki i mentorki, które
również brały udział w projekcie.
Jedna z mentorek zauważyła, że łatwiej byłoby jej pomóc swojej mentee, gdyby miała zaproponowaną
pewną strukturę rozmów, kategorie pytao, na które mogłaby wspólnie z mentee poszukad odpowiedzi.
Pojawiła się także opinia, iż w podobnym projekcie, gdzie mentor miał dodatkowe wsparcie w postaci
eksperta, a także dłużej trwał proces szkoleniowy mentora, to przygotowanie było lepsze. W tym
programie jednak wybór jednodniowego warsztatu był świadomy i wiązał się z brakiem czasu mentorek
i brakiem środków finansowych na szkolenie.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
I ten warsztat był jednodniowy, a program był z założenia ogólnopolski, więc skierowany do osób z całej
Polski. I na ten warsztat, w czasie tego jednodniowego warsztatu, zrobiłyśmy szkolenie dla mentorek
właśnie przy pomocy tych dwóch ekspertek zewnętrznych. Pierwszy blok, to był taki blok motywacyjny,
jak byd mentorką i że mentoring to jest taka relacja dwustronna, nie tylko wiąże się z dawaniem, ale
i dwustronna, i mentorka też z tego korzysta. A drugi warsztat to był bardziej taki narzędziowy, czyli jak
się zachowad, co mentorka mówi, czego nie mówi, że bardziej słucha, że zadaje pytania, że powtarza. Nie
dostarcza bezpośrednich rozwiązao, bo nie jest konsultantem tylko mentorem. K.
***
Jednodniowy warsztat dla kobiet. Jeśli chodzi o mentee dostawały instrukcje mailowo – czy mają się
podpisad, zgłosid, zainicjowad kontakt z mentorką. (Czy to kształcenie mentorek było wypracowane
wewnątrz? Według wewnętrznych standardów czy zewnętrznych?) Nie, one były wypracowane
wewnątrz. Dwa bloki szkoleniowe. Pierwszy był blokiem motywacyjnym: Dlaczego warto byd mentorką,
i dlaczego mentorka z tego korzysta. Żeby wzbudzid motywację i chęd zaangażowania się społecznego.
Te mentorki nie były wynagradzane za swój udział w programie. A drugi blok, to bardziej narzędziowy:
Co robid z mentee, co robid, czego nie robid, jakie zadawad pytania. K.
***
Tak jak mówię – ja przygotowałam, ja prowadziłam szkolenia dla innych mentorów, wspólnie z (imię
i nazwisko), ona częściowo i ja częściowo na temat tego, czym jest ten mentoring, co można zrobid
i w którą stronę można iśd i śmiem twierdzid, że to również od nas dowiadywały się te osoby kierujące tą
Fundacją. Trudno jest tutaj, żeby w drugą stronę to działało. To raczej my miałyśmy wkład w to, jak było.
Oczekiwanie było jedno – firma, założenie firmy. Tak zresztą jest z mentoringiem, że mentoring to jest
umówienie się raczej z podopieczną czy z podopiecznym i tutaj zawieranie jakiegoś kontraktu, niż
z organizacją i narzucanie mi jakichś… Myśmy mieli tylko oznaczone, ile tych spotkao powinno się mniej
więcej odbyd, bo oni tak to sobie wymyślili, że tyle tych spotkao mogłoby byd, ale ja miałam mniej
spotkao z panią (imię), niż trzeba było. M1
***
Nie można mentorowi narzucid… To w ogóle się mija z ideą, bo to on jest mentorem, więc nie można mu
narzucid jakichś takich zasad ostrych. Można tylko mówid ewentualnie o jakimś etycznym kodzie, który
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jest dla tych mentorów, można go przyjąd, jeżeli ktoś sam nie ma swoich własnych wytycznych takich
etycznych, ale nie bardzo wiem, jak by to mogło byd narzucone. M1
***
Nawet nie chodzi mi o to, czego zabrakło. Rzeczywiście to była dla nas nowa rola i pewnie dla całej
organizacji był to nowy projekt. M2
***
To, na co one (mentee) mogą liczyd, co my (mentorki) dajemy. Żeby była lepsza struktura. Żeby już taka
dziewczyna dostawała informację, w jakim aspekcie może mnie supportowad. Żeby ona wiedziała, jak się
przygotowywad do otwarcia biznesu, w jakich kategoriach ona ma pytania. Żebyśmy wszystkie
dostawały ustrukturyzowane, z jakiej kategorii pytania to będą. Ja z (imię mentee) przegadywałyśmy
różne tematy. Skakałyśmy po tych tematach. Jak się pracuje u kogoś na etacie, to ma Pani jakiś ogródek
do zaorania, ale jak Pani robi biznes, to ma Pani wszystko do zrobienia. To jest takie trochę szarpane.
Jakby była lepsza struktura rozmowy czy prowadzenia różnych kategorii, to może byłoby łatwiej, ale one
wiedzą, czego im brakuje, z czym mają problem, z tym do nas wracają. Tutaj nie widziałam jakichś
dużych wad tego. Pamiętam, że było jedno pytanie, jak rozmawiałyśmy. Czy my się do tego nadajemy?
Czy my mamy odpowiednie predyspozycje do tego, żeby byd mentorkami? Pytanie było, czy my się
sprawdzimy jako mentorki. Ja się świetnie odnalazłam. Nie wiem, jak inni. Tak naprawdę trzeba by było
zapytad drugą stronę. Te dziewczyny, które były po drugiej stronie, czy one dostały to wsparcie, czy nie.
Piszą, że dostały, że otworzyły swoje biznesy. Jak ktoś jest bardzo zdeterminowany, to skorzysta z tej
pomocy, pójdzie dalej. Jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany, to czy z nami, czy bez nas, nie otworzyłby
tego programu. M2
***
(Imię) wiedziała, jak jeszcze to szkolenie przeprowadzid. Ja wyszłam z pewnymi informacjami z tego
szkolenia, które mi się przydały, tak że moja rola to jest pytad i pytad, a nie gadad. Nakierowywad. Nad
tym ja powinnam dwiczyd. W zasadzie to są moje indywidualne cechy. Myślę, że chyba można by było te
mentorki lepiej przygotowad do tego procesu. Nie dam Pani tutaj złotego środka. M2
***
(A jakieś inne różnice w stosunku do innych programów, w których Pani uczestniczyła?) Już się właśnie
zastanawiam. Na przykład proces szkoleniowy trwał dłużej, bo trwał dwa dni. Pełne dwa dni. Następnie
proces uczenia był dłuższy. Następnie każdy mentor miał do dyspozycji eksperta, którego mógł prosid
o pomoc. I z taką pomocą do mnie mentorzy się zwracali. … To było w innych. A, to jest trzecia różnica. …
Bo zawsze, jak się ma więcej do dyspozycji, to jest to korzystniejsze. Tak ja to postrzegam. … Trudno mi
powiedzied jaki był odsetek założonych firm w trzech programach, w których brałam udział. Niestety, to
byłoby najbardziej wymierne. M3
***
To było jednodniowe szkolenie, podczas którego wybranych było dwadzieścia parę kobiet, i chyba, jak
dobrze pamiętam, ale to od (Prezes Fundacji), wszystkie zdecydowały się na wspieranie kobiet, kobiet
zakładających firmę, niektóre brały nawet po trzy osoby do wsparcia. To było bardzo takie pracowite
i techniczne spotkanie związane z tym, że jakby od początku, na czym polega proces mentoringowy, co
musi byd zawarte w kontrakcie, że te kontrakty trzeba spisad, czym jest cel mentoringu, że cel powinien
byd określony na cały proces mentoringowy. I różne te cele. Nie tylko założenie firmy, ale też
i sprecyzowanie pomysłu na biznes, bo nie każda z dziewczyn wpisała, co chce robid. Niektóre wiedziały,
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a niektóre chciały po prostu dotrzed do tego, co mogą robid…. Ja uważam, że zdecydowanie proces
przygotowania mentorek do pracy powinien trwad tydzieo. A nie sądzę, żeby którakolwiek z nas, które
robią to za darmo, wygospodarowała tyle czasu, po prostu. W biznesie musi byd, w biznesie musi byd
wymiana energii. Zwykle jest to wymiana w postaci pieniądza. I też nie można ludziom dawad dużo za
darmo, bo nie docenią tego. Tu już mówię o bardzo osobistych moich przekonaniach. M3
***
Nie zabrakło czasu. To była świadoma decyzja, aby dad mentorkom przygotowującym się do swej roli
jeden dzieo. To była świadoma decyzja. To nie zabrakło czasu, to jest taka ważna forma, żeby to
podkreślid. Proszę Pani, ja uważam, że kobiety do tej roli trzeba przygotowywad minimum tydzieo. I to
jest o wiele za mało. Są dwie szkoły mentoringowe w Polsce. I tam jest normalny proces przygotowania
mentorów do pracy. To trwa pół roku. M3
***
Nie (nie byłam przygotowywana do udziału w programie mentoringowym), ale w czasie trwania tego
programu Fundacja organizowała bardzo dużo różnego rodzaju spotkao. Takie śniadania są
organizowane – Przedsiębiorczych Kobiet, to są tematyczne śniadania, gdzie przychodzą kobiety, które są
już przed nami, osiągnęły jakiś tam pułap czy sukces, są na tej drodze długo i dzielą się swoim
doświadczeniem. Były organizowane różnego rodzaju warsztaty, konferencje. U1
***
Nie, jako podopieczne mentorów raczej nie byłyśmy (przygotowywane do udziału w programie). Jedyne
co, to były podpisane jakby zasady udziału w tym programie, czyli że mentorka ma dla nas tyle czasu, że
ten program będzie trwał tyle czasu, że mamy takie ograniczenia, jakieś takie dokumenty lojalnościowe
były jeszcze do podpisania, że nie możemy korzystad dla celów komercyjnych z pomysłów na biznes
naszych mentorek. U2
***
Ja akurat nie byłam (przygotowywana do udziału w programie). U3

2.9. Wdrażanie programów mentoringowych:
2.9.1. Problemy pojawiające się w trakcie realizacji programów mentoringowych
i sposoby ich rozwiązywania
Koordynatorka zauważyła, że pojawiły się problemy natury organizacyjnej, które wynikały z powodów
finansowych. Komunikacja z mentee ograniczana była do korespondencji e-mailowej, która nie zawsze
była skuteczna. Dlatego uzupełniano ją telefonami. Problemy komunikacyjne i brak spotkania
organizacyjnego dla mentee skutkował na przykład trudnością w nawiązaniu pierwszego kontaktu
z mentorką. Założono, że to mentee powinna nawiązad relację, ale nie zadziałało to w ten sposób. Nie
stosowały się one do zaleceo. Ostatecznie z programu „wypadło” 13 osób. Te osoby prawdopodobnie
w przypadku bardziej dokładnej selekcji zostałyby zauważone na początku. Bywały też przypadki losowe,
jak np. ciąża, albo niedopasowanie mentorki i mentee.
Problemem, który może się pojawid w relacji mentor-uczeo, jest brak samodzielności ucznia
w podejmowaniu decyzji, bezrefleksyjne wdrażanie w życie wszystkich rad mentora. Taka relacja
stanowi problem i powinna byd przerwana przez odpowiedzialnego mentora.
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Jedna z mentorek nie potrafiła powiedzied, jakiego rodzaju pomocy ewentualnie by potrzebowała
w razie trudności, gdyż dla niej prawdziwy mentoring opiera się na autorytecie, na indywidualnym
wyborze mentorki i mentee i wiąże się z pewną ideą, której nie można się nauczyd na studiach i nie
powinno się jej sprowadzad do formy zarabiania pieniędzy. Przynajmniej ona nie chciałaby, aby tak się
stało.
Innej mentorce brakowało takiej pomocy w ułożeniu struktury spotkao z mentee, tak aby mied pewnośd,
że poruszyły wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem działalności. Brakowało
pewnego schematu etapów, jak budowad biznes. Przyznaje, że nie jest ekspertem w wielu dziedzinach,
jak np. forma prawna, księgowośd, zdobywanie funduszy unijnych, i w tym zakresie nie potrafiłaby
doradzid swojej mentee, potrzebowałaby pomocy. Co najwyżej jest w stanie wskazad, gdzie mentee
może szukad odpowiedzi na swoje pytania. Z drugiej strony wydaje się, iż podejście pozostałych
mentorek biorących udział w badaniu wykluczałoby raczej taki schemat pracy z mentee. Te mentorki –
doświadczone w swojej roli – nie napotkały trudności, nie potrafiły wskazad braków.
Uczestniczki wspominały, iż problemem może byd niedopasowanie mentora oraz ucznia. Jedna
zauważyła, że aspekty etyczne od strony mentorek zostały zabezpieczone kontraktem, w którym mentee
dostały informację, co im wolno, a czego nie. Natomiast takie zabezpieczenie dla mentee się nie
pojawiło, zostały potraktowane wyłącznie jako strona biorąca, co nie było dla niej komfortowe.
Pojawił się głos mentee, która zauważyła, że uniknęłaby problemów, nie musiałaby pewnych rzeczy robid
dwa razy, gdyby słuchała bardziej swojego doradcy technicznego. Można powiedzied, że problemem
okazał się pewien brak zaufania w tym przypadku. Boi się ona również kolejnych etapów prowadzenia
własnej działalności, jak sobie poradzi w przyszłości.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Problemy były natury organizacyjno-koordynacyjnej. W przyszłości dobrze by było zrobid takie formalne
spotkanie wszystkich uczestniczek programu, czego u nas zabrakło z powodów finansowych. Aby one się
spotkały, porozmawiały, poznały się. Często te e-maile nie dochodziły, one je gubiły, trzeba było później
to wzmacniad rozmowami telefonicznymi, więc one czasami się wykruszały, nie stosowały się według
zaleceo. (A w jaki sposób były korygowane te błędy?) Właśnie tą komunikacją telefoniczną. A jeśli ktoś
nie odpowiedział, to trzeba było do niego zadzwonid. Te pierwsze spotkania z mentorkami nie zawsze
dobrze zaskoczyły. Chociaż wyraźnie mówiłyśmy, że pierwsze spotkania i nawiązanie relacji stoi po
stronie mentee, to jakoś nie poszło. Dlatego właśnie na spotkaniu organizacyjnym powinno byd to
wyjaśnione. K.
***
Tak. Ostatecznie zostało 27 osób, a wykruszyło się 13. To były niewyłapane, słabsze elementy, na etapie
selekcji się wykruszyły. Były też przypadki losowe, panie, które zaszły w ciążę, albo niedogrania mentorek
i mentee, ale i tak uważam to za sukces. K.
***
(Czy były jakieś dla Pani, jako dla mentorki, trudne momenty w tej współpracy?) Nie. M1
***
Można byd dla kogoś mentorem przez całe życie, a nie przez krótki fragment drogi, jeżeli jest się
rzeczywiście autorytetem i się nie zawiedzie, nie spadnie z tego piedestału, na który gdzieś tam wznoszą
człowieka. Bo to tak trochę jest. W prawdziwym mentoringu tak trochę jest, że ten człowiek jest przez tę
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osobę, przez to, że wybiera go na mentora, to jest gdzieś tam wyniesiony troszkę wyżej. Jeżeli nie
spadnie, to może byd takim mentorem przez całe życie, bo on się przecież też rozwija i też idzie do
przodu. Nie potrafię Pani powiedzied, jakiej bym pomocy potrzebowała i od kogo bym potrzebowała
pomocy. Za chwileczkę będą szkoły, już pierwsze są studia z mentoringu, nawet proponowano mi, żebym
tam prowadziła jakieś zajęcia. Już się robi studia z mentoringu, to ręce opadają. Najpiękniejszą ideę
jesteśmy w stanie zniszczyd, pogrzebad i wprowadzid jako formę zarabiania pieniędzy. Mi się to nie
podoba. M1
***
Nie ma cieni. Może byd tylko cieo takiej odpowiedzialności. Jeżeli ktoś jest bardzo odpowiedzialny i nie
potrafi byd asertywny wystarczająco, żeby przeciąd relacje, czy coś takiego, bo może się zdarzyd tak, że
ktoś jest tak zapatrzony w tego mentora i robi wszystko – bo są takie sytuacje – robi wszystko, co ta
osoba mówi itd., i niekoniecznie się to dla niego kooczy dobrze, to można z tego powodu mied poczucie
odpowiedzialności, poczucie nawet winy, że się go wpakowało w jakieś tarapaty. Natomiast jeżeli ktoś
jest naprawdę dojrzałą osobą, to po pierwsze potrafi zrywad takie kontakty zwyczajnie, asertywnie się od
tego oddalad i jeżeli widzi, że ktoś nie myśli sam, sam nie dokonuje wyborów i nie przejmuje sam
odpowiedzialności za to wszystko, co robi, to po prostu kooczy taką relację – to po prostu kooczy taką
relację, bo to jest zwyczajnie niezdrowe. I to rzeczywiście może byd taki cieo tego, że komuś się tam nie
udaje. Ale tak poza tym, to ja nie widzę żadnych cieni, same blaski. M1
***
(Gdyby miała Pani możliwośd skorzystania z pomocy w zakresie pełnienia roli mentora, to jaka pomoc
i od kogo byłaby dla Pani najbardziej potrzebna?) Zbudowanie struktury. Poukładanie etapów. Jeżeli
mówimy o otwieraniu biznesu przez kogokolwiek. Dostaję podręcznik, jak budowad biznes. On już pracę
domową odrobił, a ja z nim przechodzę takie najbardziej palące problemy, żeby to nie było od samego
początku tak, że każdy jest na innym poziomie. Żeby nie było partyzantki. Ja nie mówię
o podręczniku. Chodzi o strukturę, która powie, co należy zrobid, a wsparcie w tym zakresie ja tej osobie
dam, tylko ona musi coś przerobid. Oni muszą odrobid zadanie, przygotowad się do danego zagadnienia,
a potem my jesteśmy dla nich. … Hipotetycznie, jest dalej ciągnięty ten program 100 Nowych Firm, bo
mówimy konkretnie o tym przykładzie, to moim zdaniem powinno byd spotkanie z tymi dziewczynami
i one powinny mied szkolenie, na którym będzie im powiedziane, co należy zrobid, zadania domowe. Nie
będzie tak, że ktoś sobie przeczyta i powie, jakie to cudowne, tylko ma zrobid zadanie domowe, przerobid
je. Jak ta osoba zrobiła zadanie domowe, to przechodzi do następnego etapu i wtedy dopiero jest
wsparcie mentee. Nie wiem, jaka byłaby to forma prawna (działalności), bo nie siedzę w tym, więc są
pewne kategorie, w których jej nie pomogę. Sama też korzystam z firmy zewnętrznej albo z mojej
księgowej, która mnie wspiera w tym względzie. Mogę ją wspierad w rzeczach, na których się znam.
Natomiast są pewne rzeczy, których się nie zna. Też nie jestem alfą i omegą. Tutaj rzeczywiście potrzebne
by było jakieś wsparcie… Jakaś jednostka, na przykład forma prawna, księgowośd, pozyskanie funduszy.
Ja nigdy nie pozyskiwałam funduszy europejskich. Będę to teraz robid. Ja nie mogłabym jej świadczyd
pomocy w tym zakresie. Powiedziałabym, gdzie szukad, ale ona musiałaby sama tę drogę przejśd. M2
***
Ja bardzo rzadko widzę braki i to też jest wada. (żartobliwie) I to jest wada. … ja po prostu nie
koncentruję się na brakach. Strasznie mi przykro, ale ja chyba nie odpowiem Pani na to pytanie. M3
***
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Tak, tak. Ja bardzo pilnowałam tego, że jeżeli to jest działka (imię mentorki), to ja w ogóle tam nie
wchodzę, zajmuję się tylko swoją działką, a z drugiej strony miałam wrażenie, że to nie jest do kooca
tak... Ja potem napisałam, jak było zamknięcie i takie opinie na temat, to zgłaszałam do programu, że
jakby ta strona etyczna od strony mentorek była uwzględniona, że nam nie wolno tego, tego i tego,
natomiast nie było tego, jeżeli chodzi o mentorki, czyli zadbania o naszą stronę, że my też mamy coś do
zaoferowania. Potraktowano nas tak, że my jesteśmy tylko biorcami, a nie dawcami. To nie jest
komfortowe. U2
***
Może byd tylko to, że mogą się ludzie nie dobrad, mentor-uczeo mogą się nie dobrad, gdzieś tam sobie nie
odpowiadad. Ale jest przewidziane, że można zmienid, można wyjśd z tej relacji, można poprosid o kogoś
innego. U2
***
…z tym panem coachem technologicznym, czyli tym drugim mentorem, to tak, bardziej bym się go
słuchała. Oczywiście on coś tam powiedział, ja zrobiłam po swojemu, więc jeszcze raz musiałam to robid.
Jestem taka, że tutaj mówię, że się słucham, jestem miła i grzeczna, ale po prostu nie do kooca, bo nie
wierzę też ludziom czasami. U3
***
Tak. Cienie są takie, że jestem przerażona tym, że jak było A, to muszę powiedzied B. Teraz jestem
w takim słabym momencie, bo ruszam z tym wszystkim i naprawdę się bardzo boję, że to w ogóle nie
wypali, że będzie źle. Jestem w stresie dużym i to jest największy cieo. Boję się, że te moje produkty nie są
takie fajne, jak sobie wyobraziłam, że ludzie będą mi to odsyład. Mam coś takiego, że stoję teraz na
trampolinie i mam skoczyd. Ostatni moment, że tak powiem. Wszystko jest przygotowane i tylko
wskoczyd. Znaczy nie, bo już wskoczyłam prawie. U3

2.9.2. Czynniki determinujące sukces lub porażkę programów mentoringowych
We wszystkich wypowiedziach jako główny czynnik sukcesu lub porażki programu mentoringowego
wskazywane było odpowiednie dobranie mentora oraz ucznia oraz relacja, która ich łączy, „chemia”.
Różne osoby wskazywały na różne aspekty tej relacji, ale dla wszystkich była ona najważniejsza w całym
procesie.
Zdaniem koordynatorki czynnikiem sukcesu lub porażki są indywidualne cechy charakteru mentorek
i mentee. Muszą byd one zmotywowane do działania i do współpracy. Słabsza motywacja i determinacja
są ryzykiem, które może zagrozid powodzeniu przedsięwzięcia.
Mentorki wymieniały:
Autorytet mentora, obdarzenie go zaufaniem przez mentee;
Mentor i uczeo muszą chcied razem współpracowad, muszą byd dobrani pod względem
osobowości, musi między nimi „klikad”, musi byd między nimi chemia. To nie są rzeczy, które
dadzą się zdefiniowad, opisad, wypunktowad;
Siłę charakteru mentora;
Sposób komunikowania się mentora, który wynika z tego charakteru;
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Mentor musi posiadad też odpowiednią wiedzę merytoryczną, nie tylko „życiową”, ale także
doświadczenie wynikające z wieku i znajomośd własnych wartości;
Mentor powinien posiadad wiedzę praktyczną, powinien wiedzied, jak prowadzid biznes
w praktyce, albo przynajmniej byd przeszkolony przez taką osobę;
Determinację osoby, która chce prowadzid działalnośd gospodarczą – mentee. Mentor ma byd
wsparciem, doradzad, ale to mentee powinna byd stroną aktywną;
Konsekwencja mentorki, rozliczanie mentee z zadao, które dostała;
Przyczyną porażki może byd odległośd, zwłaszcza w przypadku osób, które nie potrafią
komunikowad się poprzez komunikatory elektroniczne, telefon.
Mentee natomiast wskazywały na takie elementy jak:
Właściwa relacja mentor-uczeo: „chemia” w tej relacji, porozumienie, nastawienie mentee do
mentora, autorytet mentora, otwartośd, zaufanie;
Mentee, która przychodzi do programu, musi wiedzied, czego chce, a mentor ma ją tylko
wspierad na tej drodze. Brak tej wiedzy i co gorsza brak pomysłu mentora prowadzi do porażki;
Zachowanie standardów etycznych;
Częstotliwośd kontaktów;
Konkretne zadania stawiane przez mentora.;
Uczeo musi mied pomysł, z którym przychodzi do mentora. Mentor nie wymyśli za niego
biznesu, może tylko pomóc mu się rozwinąd.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Sukces to bardzo indywidualne cechy charakteru mentorek i mentee, muszą byd zmotywowane do
działania i do współpracy. To indywidualne przeszkody i bariery. Ryzykiem to może byd słabsza
motywacja i determinacja, jak i nakierowanie na cel. K.
***
To jest ciągle to, o czym my tutaj mówimy, nic nowego, nic innego. Mówiłam trochę o sile charakteru
takiego mentora, co jest potrzebne i że to jest bardzo ważne, żeby on miał siłę, bo to z tego potem
wynika sposób komunikowania itd. O tym, o czym mówiłam Pani na początku, że bardzo ważną sprawą
jest, żeby był autorytet, żeby było to zaufanie, czyli trzeba pracowad nad wytworzeniem tego zaufania.
I również to, że czasami rolą mentora jest odwiedzenie od jakichś pomysłów, jakichś decyzji. Ja kiedyś
miałam taką historię, że kobieta chciała zajmowad się bukieciarstwem i to jej nie szło, bo ona się już tym
zajmowała i to jej nie szło, i wszyscy ci mentorzy ją prowadzili na taką, siaką drogę, a ja po prostu
poszłam i zobaczyłam, jakie ona te bukiety robi. To było po prostu beznadziejne i nic dziwnego, że nikt
tego nie kupował. Ona po prostu nie potrafiła tego robid. Jej zwyczajnie trzeba było powiedzied, żeby ona
sobie dała z tym spokój albo – jeżeli bardzo chce to robid – to żeby gdzieś poszła i się nauczyła tego robid.
Ludzie mają niesamowite pomysły, czasami chcą robid pewne rzeczy, a zwyczajnie nie mają do tego albo
predyspozycji, albo wykształcenia i mentor jest wtedy właśnie taką osobą, która może o tym powiedzied.
M1
***
Jeżeli (mentee) potrafiłaby sobie tak wszystko zaplanowad, to po co jej mentor? No po co? Robi to. Skoro
wie, jak ta droga ma wyglądad, skoro wie, dokąd ona ma prowadzid i jakie mają byd po drodze różne
odcinki, to robi to. Zabawa polega na tym, że bardzo często ona nie wie. Ona nie wie bardzo często
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nawet tego, za co się zabrad. W tym programie celem było założenie firmy. Natomiast ja wyobrażam
sobie, że fiasko, jakie może byd w wyniku mentoringu, to po prostu takie, że nie chcemy razem
współpracowad. To, o czym Pani mówiłam w przypadku tych moich mentorów, których ja
mentorowałam. Tam fiasko polegało na tym – i to też mówiłam Pani dlaczego – że był brak „kliknięcia”
i brak powodów z ich strony do zaufania mi, a z mojej strony brak po prostu „kliknięcia” na poziomie
osobowości. Nie każdy może pracowad z każdym. W biznesie nie każdy z każdym może pracowad. A tutaj,
taka chęd prowadzenia drugiego człowieka, to muszę go lubid, muszę chcied z nim coś robid, pracowad.
Jeżeli nie odpowiada mi jego postawa, jeżeli nie odpowiada mi to, jak on funkcjonuje, to ja nie będę
miała tej chęci i taka osoba też nie będzie miała takiej chęci, jeżeli nie odpowiada jej mój sposób
funkcjonowania. Dla mnie fiasko w mentoringu to jest po prostu to, że nie chcemy współpracowad
i przegramy ten mentoring. Nie wiem, jak tam było, byd może były jakieś takie sytuacje, że to nie doszło
do skutku, ale z tego, co wiem, to chyba wszystkie zakooczyły się jakąś sytuacją, że te dziewczyny
zakładały te firmy, a przynajmniej gdzieś tam zbliżyły się do tego poziomu. Proces mentoringu może
trwad całe życie. Ja mam wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy mnie uważają za mentora, z którymi ja
się w ogóle nie spotykam, tylko czytają moje książki, bloga, śledzą jakieś tam wpisy, przychodzą, jak jest
jakieś otwarte szkolenie czy coś takiego, ale nie spotykam się z nimi w ogóle. Ja sama miałam takich
mentorów w swoim życiu. Więcej – mam w dalszym ciągu wirtualnych mentorów. Mentor to jest bardzo
szerokie słowo. My mamy tendencję, nie wiem, z czego to wynika, byd może z chęci robienia biznesu albo
z czegoś, ale w Polsce my musimy wszystko sprowadzid do jakiegoś takiego wymiaru wypunktowanego,
co i jak itd. A przecież to jest „flow”, to jest coś, co się dzieje między dwojgiem ludzi. Musi byd chemia
w mentoringu. W coachingu nie. W takiej normalnej pracy też nie, ale w mentoringu musi byd chemia.
Ten ktoś musi po prostu chcied iśd za tym mentorem. Dlatego to nie są rzeczy, które dadzą się
zdefiniowad i opisad. M1
***
Mentor musi mied swój głos, musi wiedzied, kim on jest, musi znad swoje wartości, musi się też na czymś
znad, bo bardzo często też jest tak, że oczekuje się od niego jakiejś wiedzy merytorycznej, nie tylko takiej
wiedzy dotyczącej życia. I tak naprawdę to, co myśmy robili w tej fundacji, to było przeprowadzenie tych
dziewczyn po prostu przez grząskie tereny biznesu. Jak ja widziałam, kto tam był mentorem, jakie tam
były osoby mentorami, to czasami to były młode dziewczyny, a mentoring z założenia to jest coś, co jest
dla dojrzałych. Coach, proszę bardzo, może byd w miarę młody, tam są pewne zasady, tam chodzi
o pewną metodę i to można zrobid. Ale tutaj? Tak jak mówię, to jest chemia. Nazwano to mentoringiem,
bo nazwano, bo tak jak mówię – my musimy mied nazwę na wszystko. M1
***
Mi się wydaje, że to też trochę chemia, ale nie do kooca. Jeżeli Pani nie lubiłaby mentora, to by z tego nic
nie wyszło, bo Pani by się z nim nie kontaktowała? (Czyli to jest taki konieczny warunek?) Zwłaszcza jak
mówimy o kobietach. Nie wiem, czy to jest determinujący warunek, natomiast na pewno ten mentor
musi byd autorytetem, bo jak Pani będzie słuchała mentora, który nie jest autorytetem? Nie będzie się
Pani chciała z nim spotykad. W jakiejś kategorii musi to byd kobieta/facet sukcesu, który zrobił coś
w swoim życiu, może pokazad, że osiągnął sukces, albo przynajmniej musi to byd trener, coach, który
nigdy nie otworzył biznesu, znam taką osobę, natomiast daje dużo dobrych wskazówek, bo widzi to
inaczej niż ja. To może byd osoba, która widzi pewne problemy, możliwości, zagrożenia inaczej, która jest
biznesowo świetnie przygotowana. Ja jestem jednak za praktykami, ale jak miałby byd nie-praktyk, że
można by było wyszkolid jakąś grupę, to wtedy musieliby ich szkolid praktycy, ludzie, którzy mają
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naprawdę ogromne doświadczenie. Powielanie błędów jest bez sensu. W tej kategorii też mogłoby to nie
zadziaład, a w innej mogłoby, więc trzeba powiedzied, „przetestuj, zrób na małej próbie, nie ładuj tyle
pieniędzy, wyciągnij wnioski, analizuj”. To są wszystkie te rzeczy, które mentor powinien wiedzied, jak
prowadzid biznes, żeby wspierad tego człowieka po drugiej stronie. Czyli są to podstawowe rzeczy, które
w biznesie trzeba zrobid, „zrób biznesplan, analizę, licz, co się opłaca, a co nie, weryfikuj”. M2
***
Determinacja tej osoby, która chce otworzyd biznes, to jest dla mnie podstawa. Nie może byd tak, że
przychodzi mentor i mówi „zrób to i to”, a ta osoba tego nie robi. Bez sensu. To musi byd ogromna
determinacja i tak naprawdę ta inicjatywa powinna byd z tamtej strony. Ta druga osoba powinna byd
osobą gotową do pomocy, do weryfikacji pewnych pomysłów, założeo, informacji zwrotnej, ale to nie
ona ma byd aktywna, tylko ta osoba, która jest wspierana, ma byd aktywna. M2
***
O sukcesie decyduje chemia, która musi się wytworzyd między obydwiema osobami. To jest takie
najważniejsze. O sukcesie decyduje świetna komunikacja mentorki. O sukcesie decyduje konsekwencja
mentorki. Te rozliczanie zadania, które miała do zrobienia mentee. (A co może byd przyczyną porażki?)
Niezrozumienie własnych intencji, a to wynika z jakości komunikacji. …na przykład odległośd może byd
dużym problemem dla niektórych. … w związku z czym, że ja jestem jeżdżąca i podróżująca ciągle, to dla
mnie to nie było problemem. Ja potrafię komunikowad się przez Skype, przez telefon. Ponieważ prowadzę
sied w taki sposób. I w moim przypadku chyba to nie byłoby, ale są takie osoby, które potrzebują tylko
spotkao oko w oko. M3
***
Przede wszystkim jak zobaczyłam listę mentorów do wyboru… To, co chciałam w ogóle powiedzied na
temat tego mentoringu takiego kobiecego stricte, to jest to, że jest bardzo ważne, jakie jest nastawienie
nasze do mentora, czyli czy my tego mentora znamy, czy to jest np. osoba, która jest dla nas
autorytetem, że to nie jest jakiś tam Kowalski, tylko to jest wymiernie osoba, na której możemy się
wzorowad. I tak było w moim przypadku. Ponieważ ja moją mentorkę znałam z książek i bardzo mi
odpowiadało to, … ten proces pracy nad sobą i rozwoju, i budowania w sobie różnych wartości, to mi
bardzo pasowało. I tutaj jest bardzo ważne, żeby ten mentor był autorytetem. Liczyłam, że w tym
programie – i tak się stało – że jak będę miała możliwośd wyboru i się dostanę do tego mentora, bo
obłożenie było dosyd duże na tę osobę, to samo to da mi takie poczucie, że jestem w dobrych rękach, z tą
osobą mi się to uda. To jest istotne. U1
***
To może się wydawad trudne do wyjaśnienia. To jest tzw. chemia: albo z kimś zaskakujemy, albo nie. Ta
chemia tutaj akurat zadziałała bardzo dobrze, ponieważ czasem nam te spotkania schodziły na zupełnie
inne tematy. Godzinę rozmawiałyśmy o biznesie, po czym następną godzinę rozmawiałyśmy o różnych
sprawach, o życiu, o sprawach osobistych. Trzeba lubid tę osobę, trzeba byd otwartym na nią. Dobrze, jak
to jest właśnie autorytet, bo wtedy się chłonie więcej, wtedy się uważa, że to wszystko jest bardzo cenne
i ta współpraca wtedy jest taka stricte nauczyciel-uczeo, to jest taka relacja. U1
***
Słyszałam, że były takie osoby, które albo przychodziły do programu w ogóle bez pomysłu i jeszcze
pewnie jak trafiły na mentora, który też nie miał pomysłu… Mentor nie jest od tego, żeby mi powiedzied,
co ja mam robid, tylko jest od tego, żeby na tej drodze już wspierad. Wydaje mi się, że takie osoby, które
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nie założyły tych firm, odpadły po prostu, ktoś tam dostał pracę, ktoś zrezygnował, komuś jakieś inne
życiowe sytuacje przerwały to, to jest jakieś takie poczucie porażki. Przynajmniej ja bym miała, gdybym
nie dotrwała do kooca i gdyby mi się nie udało. U1
***
Musi byd na pewno taka chemia, coś, co jest poza nami, a jednocześnie musimy sobie odpowiadad. Taka
nid porozumienia, gdzieś tam poza biznesem. Otwartośd i musi byd jakaś forma zaufania na pewno.
Mentee – brzydkie słowo, ale istnieje – otwiera się i musi opowiedzied o swoim biznesie, czyli wykłada
wszystkie karty na stół, a przed nim siedzi bizneswoman, która doskonale się porusza w tym biznesie i co
ona teraz z tym zrobi? Zaufanie i te standardy takie etyczne też muszą byd, bo z drugiej strony mentorka
też w jakimś stopniu odkrywa się ze swoim spojrzeniem na biznes, ze swoim pomysłem na biznes. U2
***
Na pewno częstotliwośd, częstośd naszych kontaktów. (Mentorka) była bardzo pomocna, ale
jednocześnie zabrakło mi u niej tego, co ma pani (inna mentorka), takiego konkretu. Konkretna sprawa,
konkretne dwiczenie, konkretna rzecz. (Ale myśli Pani, że to jest uzależnione od tego, czego uczeo
oczekuje, czy oczekuje właśnie konkretów…?) Że mentor to daje wtedy, jak uczeo oczekuje? Może tak, ale
myślę, że też w dużej części to z osobowości mentora wynika. U2
***
Jeszcze raz bym powiedziała, że ten uczeo musi mied coś w sobie. To nie może byd ktoś taki, który liczy, że
ten mentor coś za niego wymyśli. To nie może byd taki pracownik, to musi byd ktoś, kto ma też swoją
wizję i on dzięki temu mentorowi może się rozwinąd, ale to nie jest tak, że mentor go rozwinie. Mentor to
jest taki kijek przy fasolce. Na pewno trzeba mied ten swój pomysł. To nie chodzi nawet o jakiś pomysł,
ale – nie wiem – coś do zaproponowania. To na pewno nie jest dla osób, które tak kompletnie nie wiedzą,
co ze sobą zrobid. Chciałyby coś osiągnąd. Trzeba mied jakikolwiek pomysł. Może się okazad, że pod
wpływem mentora zmieni o 180 stopni tę swoją branżę, że wpadnie na coś innego. Trzeba jednak temu
mentorowi coś zaproponowad, takie mam wrażenie, żeby on mógł o coś się oprzed, bo on za nas naszego
życia nie wymyśli. U3

2.10. Programy mentoringowe vs. inne formy podnoszenia kwalifikacji
pracowników, rozwijania i odkrywania ich zdolności
Zdaniem koordynatorki programu, mentoring jest jednym z najszybszych sposobów na osiągnięcie celu.
Szkolenia, coaching wymagają więcej czasu. Zwraca uwagę, że w Polsce kobiety nie mają jasnej wizji
firmy, którą chcą założyd. Potrzebują wiedzy, jak ją założyd i jak z sukcesem rozwijad, i mentoring jest
odpowiedzią na te potrzeby. Jej zdaniem program Fundacji nieco odbiega od programów
mentoringowych w firmach czy też nieformalnej pomocy koleżeoskiej, bo uczestnicy programu Fundacji
nie znają się. Nie było możliwości nawiązania relacji mentoringowych między mentorkami i mentee
w sposób spontaniczny, niesformalizowany. W dodatku program łączy różne osoby z różnych regionów.
Zdaniem jednej z mentorek, mentoringu nie da się porównad z innymi formami rozwoju, bo służą one do
innych celów. Mogą się nawzajem uzupełniad. Wspomina ona także o tym, że książkowo mentoring
powinien byd formą nieodpłatną, że mentor nie powinien otrzymywad wynagrodzenia za swoją pomoc.
Organizowanie programów mentoringowych i zamykanie tego procesu w sztywnych ramach,
wypunktowanie, wycenienie, formalizowanie i porządkowanie na siłę zabija jej zdaniem ideę
mentoringu.
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Inna mentorka zwraca uwagę na to, że mentoring może byd jedną z najbardziej wartościowych form
rozwoju pod warunkiem, że będzie prowadził go praktyk. Również w szkoleniach, konferencjach wiedza
praktyczna i znajomośd potrzeb odbiorców są ważne, ale ogólnie ocenia słabo większośd szkoleo.
Przyznaje, że z większości z nich nic nie wyniosła. Natomiast mentoring i relacja bezpośrednia
indywidualna daje możliwośd faktycznego wsparcia oraz pozwala na pomoc w sytuacjach, kiedy ta
pomoc jest potrzebna. W przypadku szkolenia, kiedy ono się kooczy, kooczy się też pomoc, nie ma
odpowiedzialności za uczniów.
Zdaniem trzeciej mentorki mentoringu biznesowego nie można porównad do innych form. Daje bardzo
duże korzyści, bo ma wymiar praktyczny. Mentor jest tu osobą, która osiągnęła sukces, jest praktykiem,
służy praktycznym doświadczeniem. Coach nie musi byd ekspertem w danej dziedzinie. Mentoring jest
w pewnym sensie wyższym poziomem coachingu, w którym coach jest ekspertem, modelem roli. Nie
każdy coaching posiada tę wartośd. I wraz z pierwszą mentorką stoi na stanowisku, że mentoring i inne
formy rozwoju powinny się nawzajem uzupełniad zgodnie z potrzebami danej osoby.
Mentee, porównując mentoring do innych form, zauważały, że:
Coaching w porównaniu z mentoringiem jest „suchy” pozbawiony tej wyjątkowej relacji, jaka
łączy mentora z mentee. Coaching jest metodą pracy nad osobą, by wydobyd z niej określone
cechy, natomiast mentoring jest bardziej „prowadzeniem za rękę”, kierowaniem, daje poczucie
oparcia;
Mentoring jest rodzajem osobistego inkubatora, który jednocześnie obejmuje inne formy, bo
mentor może wskazad, z których innych form warto skorzystad, gdzie zwrócid się po wiedzę;
Coaching pozwala „przepracowad” niektóre tematy i byd może nawet byłby odpowiedniejszy na
początku drogi w biznesie. Natomiast na dalszym etapie lepiej sprawdziłby się mentoring, który
daje konkretne rozwiązania, pozwala na wymianę doświadczeo;
Staże pozwalają nauczyd się warsztatu pracy, studia to bardzo powierzchowne przygotowanie do
zawodu. Mentoring to patronat duchowy, wsparcie psychologiczne osoby z wizją, raczej niż
konkretna pomoc. Mentoring jest dla osób, które wiedzą, czego chcą.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Kiedyś ktoś mi pokazał taki obrazek: Mentoring jest czymś, jak się wsiada do samolotu, coaching – jakby
się jechało pociągiem, szkolenia – jakby się jechało na rowerze, a człowiek pozostawiony sam sobie idzie
piechotą. Ta droga do własnej firmy może byd bardzo długa, jak się nie podejmuje żadnych działao. A jak
się szkoli, to trwa to trochę dłużej, a jak się ma coacha, to trwa to trochę krócej, a jak się ma mentora, to
już się ma turbo i w ciągu kilku dni jest się na miejscu. W idealnym świecie to fajnie, gdyby one się
mieszały. Trzecia bariera, to brak wiedzy – czy pomysłu na biznes – oprócz zewnętrznej czy wewnętrznej,
o której wspomniałam wcześniej. W Polsce kobiety nie mają jasnej wizji o firmie, tylko jest to nagły
impuls, jak i jaką firmę założyd. I kobiety potrzebują wiedzy, jak tę firmę założyd. I jednym
z nurtów naszej Fundacji jest zorganizowanie konferencji z takim właśnie edukacyjnym, jak z sukcesem
rozwijad własną firmę. … Nie jestem ekspertem i teoretykiem, tylko praktykiem. Nie potrafię ocenid, jaką
wiedzę wynosi się ze szkoleo. (A czy można programy mentoringowe porównad z wdrożeniem młodszych
pracowników przez starszych pracowników?) Jest to podobne, ale w gruncie rzeczy różni się. Bo w firmie
mamy do czynienia mamy do czynienia z organizacją, kulturowo się zajmują, a tu łączymy różnych ludzi
z różnych regionów. Tu się nie znają i mogą nie kooperowad. Ale się sprawdza i zaskakuje. Tam na
zasadzie koleżeostwa. A tu same sobie pomagają, nie w ramach obowiązków. K.
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***
To są rzeczy nieporównywalne, dlatego że różne formy są potrzebne w różnych sytuacjach. Poza tym one
również miały inne formy wsparcia, bo tam były również jakieś szkolenia na temat wiedzy związanej czy
to z marketingiem, czy z budowaniem wizerunku, co akurat mojej (imię mentee) zupełnie nie było
potrzebne, bo ona sobie znakomicie z tym radzi, ale wiem, że też była gdzieś tam w Katowicach. Nie
można porównywad. Ostatnio byłam na takiej konferencji coachingowej, gdzie właśnie usłyszałam
niesamowite w ogóle stwierdzenie, że konkurencją dla coachów nie są sami coachowie, tylko inne formy
trenowania, inne formy wspierania rozwoju. Nie można porównywad form wspierania rozwoju, co jest
lepsze, co jest gorsze. Wszystko jest do czego innego. Na szkoleniu pani (imię mentee) by się tego nie
dowiedziała, dlatego że szkolenie dotyczy kilku osób, większej grupy i musi byd nastawione na cele
grupowe, a nie na pojedyncze cele. Coaching to jest wtedy, kiedy się wie, co ma się zrobid i są jakieś po
drodze wyzwania, więc coach może w tym pomóc, przyjrzed się, dlaczego tak jest, samemu znaleźd drogę
i samemu znaleźd sposób. Jeżeli ktoś nie bardzo wie, jak się za to zabrad, to wtedy akurat taki mentoring
jest najlepszy. Trudno jest to porównad. M1
***
Sporo jest takich książek, gdzie jak się zobaczy porównanie różnego rodzaju form wspierania rozwoju, to
mentoring jest tą formułą, gdzie jest napisane, że nie ma pieniędzy za to. Wszystkie inne mają pieniądze,
jest napisane, że tu mniej, tu więcej, natomiast mentoring jest formą, którą się uznaje, że ona jest po
prostu bez pieniędzy, że za to się nie dostaje pieniędzy. Natomiast u nas z założenia, jeżeli się organizuje
jakieś PARP-owskie albo inne tego typu formuły, to psuje to trochę tę ideę, bo tak naprawdę to powinien
przyjśd tak naprawdę człowiek do człowieka, w korporacji również, i powiedzied: „słuchaj, bardzo cię
szanuję, jesteś dla mnie autorytetem, czy nie zechciałabyś byd moim mentorem, czy mogłybyśmy się
spotykad od czasu do czasu po to, żeby omawiad jakieś ważne dla mnie rzeczy?”. I tak to się powinno
odbywad i cześd. Jakie tu jeszcze mogą byd inne parametry wyznaczające to? … Jeżeli ja mam jakichś
ludzi, dla których jestem mentorem, to jestem dla nich mentorem pod hasłem „jak żyd pełniej i co można
zrobid, żeby to nasze życie było pełniejsze, szczęśliwsze” albo jestem dla nich mentorem pod hasłem „jak
byd jeszcze lepszym trenerem”. Różne rzeczy. Jedna z osób, która uważa mnie za mentora, organizuje
wydarzenia, doświadczenia rozwojowe, po prostu ją popycham. To jest to, co ja powiedziałam na koniec
tej konferencji, że mentor to jest trochę jak w wierszu Apollinaire’a, że: „Pofruocie! Boimy się. Pofruocie!
Boimy się” – popchnął ich i oni polecieli. O to chodzi. Jak można taką ideę sprowadzid do takich…? Przez
to właśnie, moim zdaniem, gdzieś ginie ta idea mentoringu i robi się kolejny sztuczny twór, jakiegoś
takiego dodatkowego wsparcia i tylko czekad, jak zostanie wyceniony, wypunktowany i będziemy brad za
godzinę mentoringu tyle albo tyle złotych. A to nie o to chodzi, nie na tym polega ta idea. I straci całą
swoją moc i całą swoją siłę. Niby dlaczego ma mi byd wdzięczny ktoś, kto wie, że ja biorę za to pieniądze?
Dlaczego ja mam byd dla niego mentorem? Jestem dla niego zawodową pomocą, zawodowym
wsparciem. Mentor to jest chemia, to jest zaufanie, to jest autorytet. Oczywiście, w korporacjach robią te
rzeczy, ale też w Polsce robią takie rzeczy. … w Kanadzie, w Stanach i tam te rzeczy trochę inaczej
wyglądały. A my mamy taką potrzebę takiego formalizowania, porządkowania na siłę, nie wiem po co
tak naprawdę. M1
***
Uważam, że to (mentoring) jest absolutnie fajny trend kierunek, metoda. Tylko dziś jest ten kruczek,
który warunkuje sukces. Moim zdaniem są to ludzie, którzy mieliby to robid. Nie każdy się do tego nadaje.
Teraz niech sobie Pani porówna szkolenie biznesu i szkolenie z biznesu. Idzie Pani i się Pani nudzi, bo
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występuje tam ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, jak biznes wygląda, a przeczytał parę książek. Dla
mnie to powinien byd praktyk. Jeżeli ktoś opowiada o biznesie, to nie może to byd trener, coach, to musi
byd praktyk, który zrobił biznes, który opowie żywą historię, na której oprze swój wykład, swoje wywody,
żeby to docierało do ludzi. Tak to działa. Inaczej to nie zadziała. Jeżeli to będą ludzie wyszkoleni, to ok,
zależy, jaki to będzie etap, ale to musi byd absolutnie ktoś, kto jest przekonywujący, a ja wiem, że dużo
szkoleo jest słabych. Zresztą jeżeli chodzi o szkolenia, to byłam na paru konferencjach i zawsze miałam
jedno przekonanie: nic nie wyniosłam. Zawsze zadaję sobie jedno pytanie: czego się nauczyłam, czy mam
po tym jakąś refleksję. To musi byd naprawdę coś. To musi byd zrobione w takiej formie, żeby
rzeczywiście było wow. Trzeba wiedzied, czego ci ludzie potrzebują. M2
***
(W mentoringu) Spotykam się face to face z mentorem. Mam go pod ręką. To jest dużo lepsze, bo ja
z każdym pytaniem mogę do niego pobiec, mam z nim kontakt. Na szkoleniu zamknął, wyszedł
i zapomniał. Przytulił pieniążki. Mentor czuje odpowiedzialnośd za podopiecznego. Ja zawsze staram się
szybko do dziewczyn odpisywad czy mied z nimi kontakt. Jak coś ode mnie potrzebowały, to byłam.
Wydaje mi się, że to jest taka bliższa więź, że możesz na kogoś liczyd. Nie zawsze mamy w swoim
otoczeniu kogoś, kto się na tym zna, kto nas może wspierad, bo jest różnie. Wydaje mi się, że posiadanie
takiego mentora jest bardzo dużą korzyścią. Mam swojego mentora w domu, więc wiem coś na ten
temat. Jakby go nie było, to byłoby trudniej. M2
***
Trudno to ocenid, ponieważ jest to fantastyczny wymiar biznesowy. Nie ma żadnej innej praktyki, która,
którą można porównad do mentoringu biznesowego. Kobiety, które osiągnęły sukces, które zarobiły
pieniądze, bo w biznesie muszą się pojawid pieniądze, które potknęły się niejeden raz, to ich pomoc,
nawet jeśli ona nie jest tak fantastycznie profesjonalna pod względem prowadzenia części rozmów,
nieoceniona. Nikt akademicki, żadne studia, żadne szkolenia nie dadzą tego. Ja nie miałam mentora
swojego, jak ja zakładałam firmę. Uczyłam się sama. Pocieszałam się sama. Płakałam sama. Czekałam
na pieniądze sama. I wiem, jak było czasem bardzo ciężko. I to też jest, to był taki powód, żeby
powiedzied dziewczynom, że nie muszą robid tych samych błędów, co ja. (A dlaczego mentoring, a nie
coaching?) … Bo coach nie musi byd ekspertem w danej dziedzinie. Ja jestem coachem i ja jestem przede
wszystkim coachem. Ja coaching uwielbiam i ja uczę coachingu w całej Polsce. Natomiast coach nie musi
byd ekspertem w danej dziedzinie. Coach może pomagad swoim klientom osiągad cele. Natomiast …
mentoring, chod jest podobny do coachingu, jest – on w dużej mierze jest podobny, to on ma coś, czego
nie ma coaching. Człowiek musiał osiągnąd sukces, musi osiągnąd sukces w biznesie, żeby byd mentorem
dla innych. W coachingu, którego na przykład ja uczę, my mamy, uczymy coachingu wielopoziomowego.
I jest tam taki poziom, gdzie coach staje się mentorem. Czyli musimy byd w pewnym sensie modelem roli,
czy przykładem tego, czego uczymy. Na pewnym poziomie wartości, przekonao, pewnych doświadczeo.
Ale to tylko w pewnym wymiarze. I nie każdy coaching ten wymiar posiada. M3
***
Na przykład są takie obszary, które mentor powinien zauważyd. Że – ja prowadziłam z moją mentee na
przykład krótkie szkolenie na temat prowadzenia, napisania oferty. Przeprowadziłam z nią krótkie
szkolenie na temat sprzedaży swoich usług. A więc mentor dobrze, aby też, jeśli nie potrafi nauczyd,
jestem też trenerem, więc coachem, nie zawsze mentor potrafi nauczyd tego swoją mentee, więc
mentoring sam w sobie czysty, myślę, że chyba nie ma takiej metody, która spowodowałaby, że człowiek
osiągnie swój cel. To, co ja robiłam w mentoringu, bo zarówno prowadziłam sesje mentoringowe, ale
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i sesje coachingowe. Czego się boisz? Na przykład. Co jest dla ciebie trudne? Ale i też prowadziłam
szkolenia z dwóch tematów: jak napisad ofertę i jak sprzedad swoją usługę w rozmowie indywidualnej?
Byłam też wsparciem duchowym. Więc myślę, że nie ujęłabym tego w takie pytanie: mentoring
w porównaniu do…?, tylko: w co uzupełnid mentoring warto? M3
***
Coaching jest taki troszeczkę suchy, tam jest mało relacji między coachem a mną. Mentoring jest bardziej
osobisty na pewno, mentoring jest relacją. Coaching jest bardziej programem pracy nade mną tylko
i wyłącznie, żeby ze mnie wydobyd pewne rzeczy ….on jest po prostu suchy. Poddaję się coachingowi,
czyli siedzę i coach ze mnie musi wycisnąd to, co musi wycisnąd, żeby mied efekt swojej pracy. Coach nie
może mi nic sugerowad, nie może nic narzucad, nie może nic od siebie dodawad, wszystko musi z nas
wypływad. W mentoringu jest inaczej. Jest to takie troszeczkę prowadzenie za rękę: „ja ci pokażę, możesz
tędy iśd, możesz tędy iśd, a możesz tędy iśd, ja ci mówię od siebie”. Tu jest bardziej taka relacja, jest to
bardziej kierowanie trochę. Mentoring bardziej pomaga…. Relacja mentoringowa powinna też
zaspakajad wewnętrzną niepewnośd, gwarantowad oparcie tej wewnętrznej niepewności. Mentoring
powinien też dawad takie poczucie, że jest się razem. Ta relacja przecież trwa. My skooczyłyśmy się
spotykad, ale mamy kontakt co kilka dni na mailu, na Facebooku. To przetrwa. To nie jest tylko:
„dziękuję, skooczyłam program coachingowy, płacę, wychodzę i mogę nigdy więcej z coachem się nie
spotkad”. Tu się nawiązuje relacja i myślę, że ten mentoring, mimo że już nieoficjalnie, ale nadal się
odbywa. U1
***
Mi się wydaje, że w ogóle mentoringowych programów nie jest za dużo dla kobiet. Wręcz jest mało.
Z tego, co zauważyłam, inne stowarzyszenia, fundacje różne, które zrzeszają kobiety, one raczej
pomagają w taki sposób, że „aha, my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, które mają za zadanie
wspierad kobiety”, ale to nie jest jakby zamknięta całośd, czyli ja muszę sama selekcjonowad, co ja
wybieram. Tu jest bardzo fachowa wiedza taka, tu jest bardzo duże wsparcie takie, ale to są nadal luźne
spotkania, warsztaty, seminaria itd. Mentoring obejmuje to wszystko… To jest taki inkubator po prostu.
Inkubator osobisty. Przecież mentor może powiedzied „słuchaj, tu masz małą wiedzę, skieruję cię na
jakieś warsztaty, coś poczytaj albo spotkaj się z moim prawnikiem, albo spotkaj się z moim innym
znajomym, który się na tym zna, w tym siedzi”. Mentoring jest po prostu osobisty, a inne programy, które
organizują organizacje, jakby dają luźny wybór. A tu jest skupienie na jednostce. Tam jest to dla grupy.
Jest taka grupa, która się tym interesuje, dla nich to organizujemy. Kto przyjdzie, to dobrze, kto nie
przyjdzie, to trudno. Tu jest inkubator osobisty – „tu ja nad tobą pracuję, jestem twoim mentorem, żeby
się urodziło to, co ma się urodzid”. U1
***
(Gdyby miała Pani ocenid przydatnośd, z punktu widzenia Pani potrzeb, mentoringu w porównaniu
z innymi formami doskonalenia? Tutaj mam na myśli np. szkolenia, studia podyplomowe, staże,
coaching. Jakby Pani oceniła przydatnośd mentoringu?) Gdybym miała w kolejności ustawiad, to na
pewno mentoring bym ustawiła… Może coaching najpierw, a potem mentoring. Wysoko bym to
pozycjonowała. Ale to dlatego, że coaching pozwala przepracowad z osobą wiele rzeczy. Mentoring
jakby… To pewnie zależy też od mentora, ale myślę, że mentoring daje rozwiązania już jakieś, natomiast
nie do kooca przepracowuje nasze wnętrze, a to jest potrzebne do tego, żeby mied tę siłę, oprócz
wsparcia. … Na tym etapie wybrałabym już mentoring. Dlaczego mentoring? Dlatego, że coaching już
poznałam na tyle dobrze, że mogę sama ze sobą już pracowad, czyli robid sobie taki autocoaching.
45

Oczywiście nie mówię, żeby nie korzystad z coachingu, z coacha, natomiast mentoring dlatego, że są
jeszcze takie etapy, przez które nie przeszłam i chętnie bym sobie z kimś na ten temat porozmawiała na
zasadzie takiej wymiany doświadczeo. U2
***
To jest zupełnie coś innego. Ja byłam tylko na stażu, więc mogę o stażu tylko opowiedzied. Staż to był taki
warsztat pracy. Ktoś po prostu nauczył mnie narzędzi, którymi będę się posługiwad. Moje studia to było
właściwie bardzo powierzchowne przygotowanie do zawodu. Na tym stażu się właściwie nauczyłam
całego warsztatu. Tutaj nie uczyłam się warsztatu. Ja miałam lepszy warsztat od mojej mentorki. Nie o to
tu chodziło, żeby ktoś miał mi wytłumaczyd, jak mam pracowad. Tutaj to był właśnie taki patronat,
duchowo, po prostu takie wsparcie bardziej psychologiczne… wsparcie takiej osoby z wizją, niż jakaś
konkretna pomoc, jak trzymad na przykład młotek. Dla mnie to w ogóle nie ma żadnego porównania.
Myślę, że mentoring jest dla osób, które wiedzą, czego chcą. To nie znaczy, że ich pomysł nie rozwinie się
w inną stronę, ale to raczej… To nie jest tak, że taki mentor coś nam wymyśli i da nam zadanie do
zrealizowania. Wydaje mi się, że coś musimy w sobie nosid i coś dzięki niemu może się rozwinąd. U3
***
Mentoring ja mam dożywotnio, jak już powiedziałam. (uśmiech) I pan (imię nazwisko) też mi
proponował, żebym jeszcze przyjechała do niego coś dopracowad, że on mi maszyną swoją za darmo
usłuży, docięcie czegoś i tak dalej. Tutaj więc nie potrzebuję już wsparcia od mentorów. Jeśli chodzi
o szkolenia, to byd może, ale myślę sobie, że nie na tym etapie, bo… Na pewno przydałaby mi się jakaś
pomoc prawna, jeśli to rzeczywiście zaskoczy, bo tutaj mam ogromne braki i nie mam właściwie wsparcia
od nikogo z otoczenia. (Czyli nie szkolenia, coaching, tylko doradztwo?) Tak, jeśli to jest możliwe w ogóle,
bo wiadomo, że za takie usługi się dużo płaci. Panie z programu chyba coś takiego wymyśliły, że ta
pomoc prawna by się przydała, bo było więcej głosów, bo mają taką propozycję, jeśli chodzi o pomoc
prawną. Jeśli chodzi o szkolenia, to dla mnie świetne są… Ja byłam na dwóch kongresach – nie wiem, czy
były jakieś wcześniejsze – ja byłam na dwóch i to też działa jak zbiorowa hipnoza po prostu. … Ja, jako
(usunięto), często jestem zapraszana na takie spotkania szkoleniowe dla (usunięto), ale ja rzadko na to
chodzę, bo generalnie to są takie panele właśnie i różni producenci opowiadają, że nasze kaloryfery są
najlepsze. Trochę na tym pierwszym kongresie było takie wystąpienie, które było z tej bajki, moim
zdaniem. Na drugim nie było tego w ogóle już. U3

2.11. Oczekiwane i realne korzyści i koszty programów mentoringowych
2.11.1. Powody wprowadzenia programów mentoringowych
Celem programu „100 Nowych Firm w 2013 roku” było „udzielid realnego wsparcia 100 kobietom w ich
nowych przedsięwzięciach biznesowych, takich jak założenie nowej firmy i wypracowanie efektywnego
modelu biznesowego lub rozwinięcie istniejącej inicjatywy gospodarczej. Wejście na nowy obszar
funkcjonowania, powiększenie skali działania, zwiększenie obrotów, pozyskanie nowych klientów
strategicznych, współpraca międzynarodowa itp.”7 Na bazie doświadczeo Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
zauważono, że są kobiety, które chcą założyd własną działalnośd albo ją rozwijad, ale z jakichś powodów
tego nie robią. Odkryto, że są to bariery specyficzne dla kobiet: brak wiary we własne siły oraz brak
7
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wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. Jednocześnie zauważono grupę kobiet przedsiębiorczych,
które odniosły sukces i które pragną się oddad to, co kiedyś dostały, pomóc innym kobietom, które
potrzebują wsparcia, inspiracji, przykładu, ale też czasami porady.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Geneza tego programu u nas była taka, że przede wszystkim fundacja zainicjowała Sieci
Przedsiębiorczych Kobiet. To jest taka społecznośd na Facebooku, która się bardzo prężnie rozwija.
I zaczęliśmy się przyglądad, kto do tej sieci się zapisuje i z jakich powodów to robi. I właśnie
zauważyliśmy, że w tej Sieci Przedsiębiorczych Kobiet są kobiety, które albo już prowadzą swoje firmy
i chcą je dalej rozwijad, albo są osoby, które chciałyby założyd firmę, ale z jakichś powodów jeszcze tego
nie zrobiły. Mają jakieś bariery, boją się. I zaczęliśmy się właśnie zastanawiad, jakie mogą byd te bariery
no i wbrew temu, co się mówi w mediach albo co widad w dużych badaniach na temat
przedsiębiorczości, odkryliśmy bardzo inne bariery i bardzo specyficzne dla kobiet. Zrobiłyśmy też
badania własne, ilościowe z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. I ta najważniejsza bariera, to jest bariera:
„brak wiary we własne siły”. Czyli ta wewnętrzna bariera – nie uda mi się, nie poradzę sobie, to nie dla
mnie. A bariera numer dwa to często brak wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, czyli mąż,
przyjaciel, przyjaciółka. Nie zakładaj firmy, bo to nie dla Ciebie, jest ryzykowne, nie poradzisz sobie,
zbankrutujesz. A z drugiej strony w tej Sieci Przedsiębiorczych Kobiet widziałyśmy kobiety sukcesu,
którym się powiodło i które wyrażały się tak dosyd pozytywnie na temat wspierania innych kobiet. I to
nas doprowadziło do pomysłu, aby połączyd te dwie grupy, kobiety z tym kapitałem społecznym, które po
pierwsze mają doświadczenie i wiedzę w praktyce, jak się prowadzi własną firmę. A po drugie mają
czasami resentymenty, chciałyby coś oddad, co dostały, ktoś im pomógł. Albo wiedzą same, jak to było
trudno, jak zaczynały. A z drugiej strony, te młode osoby, niekoniecznie młode, ale które wstępują na
ścieżkę przedsiębiorczości, które potrzebują takiego poklepania po plecach, a czasami takiego
przyspieszenia do działania i wtedy właśnie wpadliśmy na taki pomysł, aby zrobid taki program
mentoringu biznesowego, który będzie adresowany stricte po pierwsze do kobiet, bo taka jest specyfika
działania Fundacji. A po drugie do tego sektora MŚP, no bo – czy nawet mikroprzedsiębiorstw. Bo te
firmy zakładane przez kobiety, bo te firmy na początek, to są bardzo małe firmy. To są po prostu
samozatrudnione kobiety, które potrzebują wsparcia, inspiracji, przykładu, ale też czasami porady. I taka
była geneza. K.
***
Głównym założeniem było pomóc dziewczynie w tym, żeby założyła firmę. Wszystkie są takie same.
Służyd taką pomocą, jaka będzie potrzebna. Jeżeli możemy sami, to sami, a jeżeli nie, to ewentualnie
bazując na swoim doświadczeniu, wskazad źródło, gdzie mogą się takich rzeczy dowiedzied.
I w zależności od tego, czego dana osoba potrzebuje, to podejmuje się różne kroki. Tak wygląda
mentoring. M1
***
Poza tym, tak naprawdę zaczęło się od tej Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, że trochę mnie to
zainspirowało, że jest potrzeba na rynku, że jest potrzeba wspierania się w tej przedsiębiorczości, bo to
wcale nie jest takie proste. Same podręczniki nie wystarczą. Nominujemy do nagród i wyróżniamy osoby,
które osiągnęły sukces, natomiast fajnie, gdyby te osoby jeszcze dzieliły się swoją wiedzą. M2
***
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On (mentoring) mi w takim bardzo kluczowym momencie rozwoju firmy pomógł. Ja się zapisałam do
programu „100 Nowych Firm”, kobiecych firm, Fundacji Kobiet, ponieważ widziałam w tym szansę
wsparcia. I taki się właśnie okazał ten mentoring. Okazał się dużym wsparciem i merytorycznym, i takim
bardzo osobistym. To dla mnie było najważniejsze w tym. U1
***
Kobiety, a kobiety w Polsce jeszcze bardziej, mają jeszcze bardzo małą wiarę w siebie. Mają narzucone
bardzo dużo stereotypów i myślą, że „nie dam rady, jak ja mam to zrobid, przecież ja mam tu pracę, tu
kredyt, tu dzieci, tu dom i ja jeszcze chcę coś jeszcze robid? To już chyba tylko zajęcia jogi mi zostają”.
Wcale nie, kobiety potrafią się tak zorganizowad, ale nie wierzą w siebie. Dla nich jest mentoring tym
bardziej potrzebny, bo on daje to wsparcie, tę wiarę – umiesz, potrafisz, jeżeli chcesz to zrobid, to może
nie od razu zrobisz pięd kroków do przodu, może zrobisz trzy do przodu i cztery do tyłu, ale będziesz się
posuwad do przodu, będziesz zdobywad to doświadczenie. I mentoring to jest to wsparcie takie, którego
często, biorąc udział w tym programie, często to słyszałam też od uczestniczek: nie mam tego wsparcia
w rodzinie. Rodzina we mnie nie wierzy. Mąż chce, żebym była żoną i matką i w domu, a ja oprócz tego
chcę jeszcze coś robid. A nie zawsze powrót do pracy po urodzeniu dzieci jest możliwy, bo jak wiemy, to
jest już utarte powiedzenie… Często na takich spotkaniach kobiety przedstawiają się „wyszłam
z korporacji, chcę wyjśd z korporacji, chcę się uwolnid”. To jest jak wyjście z jakiejś sekty po prostu. Rodzaj
pracy taki powoduje, że kobiety szukają innych rozwiązao. To się powtarza w każdym przypadku… Często
jest sytuacja taka, że ten powrót do starej pracy nie jest możliwy i wtedy podejmują tę działalnośd na
własny rachunek, ale nie mają tego wsparcia w rodzinie, dlatego szukają innych kobiet. Dlatego ta
grupa, która tu się zawiązała w tym programie jest dla siebie niesamowitą wartością, bo kobiety się
wspierają, mamy swoją grupę na Facebooku, mamy ze sobą kontakt, wymieniamy się doświadczeniami,
pomagamy same sobie. To jest jakby kontynuacja tego mentoringu. U1

2.11.2. Oczekiwane i faktyczne efekty realizacji programów mentoringowych
2.11.2.1. Dla mentora
Wszystkie mentorki zaangażowały się w program nie oczekując nic w zamian, z powodów społecznych.
Dostrzegają jednak pewne korzyści płynące ze swojego udziału w programie. Są nimi:
Satysfakcja z tego, że widzą, że dzięki nim ktoś się rozwija;
Korzyści towarzyskie, miłe spotkania, poznanie drugiego człowieka;
Budowanie sieci znajomości biznesowych, budowanie relacji z ludźmi;
Wzbogacenie kariery, doświadczenie w mentoringu może przełożyd się potem na lepszą pracę
z podwładnymi we własnym biznesie;
Możliwośd rozbudowania własnej firmy na podstawie doświadczeo z mentoringu;
Rozwój;
Dzielenie się doświadczeniem (samo w sobie jest korzyścią – ile człowiek daje, tyle dostaje);
Upublicznienie wizerunku firmy;
Zbudowanie możliwości współpracy z Fundacją w przyszłości;
Prestiż.
Koordynatorka mówiła ponadto o pozytywnym impulsie energetycznym, który mentorki otrzymały od
mentee. Jedna z mentorek bardzo podkreślała znaczenie bezinteresowności w pracy mentora, chęd
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dzielenia się z innymi wszystkim, nieoczekiwanie korzyści. W jej opinii mentor nawet jeżeli podzieli się
całą swoją wiedzą, to i tak wiele dla niego zostanie. Ubolewa, że w Polsce niewiele osób bezinteresownie
jest gotowych dzielid się wiedzą. Jest przeciwna „instytucji” mentora. Inna natomiast nie podzielała tego
poglądu, chod sama zaangażowała się w projekt bezinteresownie, to nie widzi nic złego w odpłatności za
tego typu usługi, a wręcz uważa, że mentoring powinien byd odpłatny dla mentee.
Warto zwrócid uwagę, iż jedna z badanych mentorek, bazując na doświadczeniach programu
i dostrzegając potrzebę wsparcia kobiet, uruchomiła kanał telewizyjny w Internecie, w którym
w odcinkach przekazuje rady dotyczące zakładania własnej firmy. Czyni to również nieodpłatnie.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Mentorki z powodów społecznych się angażują. K.
***
Przecież to są działania nieodpłatne, więc jeżeli powiem Pani, że zależy mi na tym, żeby w Polsce było
coraz lepiej, to wystarczy? Co ja mogę powiedzied? Mi to jest do niczego niepotrzebne. Ja robię to cały
czas, pracuję, dobrze się mam, nie potrzebuję żadnego publicity, bo też mam tego więcej niż trzeba. To
tylko dlatego, żeby pomóc komuś, żeby mied swój wkład w to, żeby było lepiej. Był taki pomysł, że ma
powstad 100 nowych firm, z tego, co wiem, nie powstało tych 100 nowych firm, ale… Tak jak mówię –
ponieważ potrzebowali takich ludzi, to się do tego dołożyłam. Nie przyświecał mi żaden inny cel. M1
***
Dla mnie? Korzyśd jest wielka, bo jest to satysfakcja płynąca z tego, że widzi Pani, jak ktoś się rozwija, jak
realizuje kolejne etapy i jak w koocu udaje mu się zrobid to, co chciał zrobid, czyli w tym wypadku –
zakłada tę firmę i gdzieś tam występuje coraz bardziej otwarcie, ma odwagę w reprezentowaniu tej
firmy. To jest taka korzyśd. W moim wypadku to również była korzyśd taka czysto towarzyska, ponieważ
bardzo przyjemnie za każdym razem się z panią (imię) rozmawiało i sporo się też dowiedziałam. Dlatego
też myślę, że inni ludzie się też mogą sporo dowiedzied, dlatego że to jest branża, z którą się nigdy nie
zetknęłam. Zresztą nic dziwnego, bo jest to wyjątkowo rzadka branża i raczej taka, gdzie ludzie się nie
szkolą. Ja się zajmuję generalnie szkoleniami… Tu nie ma kogo szkolid, bo się pracuje pojedynczo
zazwyczaj. Tu nie ma zespołów, nie ma liderów, więc taka korzyśd też poznania czegoś innego, poznania
drugiego człowieka. Ale tego rodzaju korzyści to się pojawiają na każdym kroku. Dodatkowo, jeżeli ktoś
jest mentorem, tak jak dużo koleżanek moich w tym programie było, że one są kobietami biznesu,
zajmują się biznesem, a tutaj coś takiego mają, to mają dodatkową korzyśd. Ja się zajmuję tym
normalnie, na co dzieo. Ja na co dzieo mam konsultacje, na co dzieo przychodzą do mnie ludzie po
wsparcie różnego rodzaju, na co dzieo prowadzę szkolenia i treningi różnego rodzaju, w związku z czym
mnie to jakby nie ubogacało jakoś w dodatkowym wymiarze zawodowym czy jakiegoś rozwoju. Dla mnie
to nie było nic nowego po prostu, natomiast dla osób, które tego nie robią na co dzieo, to podejrzewam,
że jest to coś, co ubogaca ich karierę, bo daje im jakąś inną możliwośd funkcjonowania w tym biznesie, co
byd może przełoży się potem na lepszą pracę ze swoimi podwładnymi czy osobami, które prowadzą.
Myślę, że to może tak działad. Zresztą wiem, że w korporacjach jest to dla ludzi bardzo często takie
i nobilitujące z jednej strony, że są takimi osobami, a z drugiej strony też przekłada się to na lepsze
relacje ze swoimi podwładnymi. Oczywiście ten mentoring nie może byd robiony w pionie, nie można
tego robid w relacjach ze swoimi bezpośrednimi podwładnymi, tylko gdzieś to jest zazwyczaj jakoś
skrzyżowane, z innego działu, z innego miasta itd. M1
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***
… To jest paoska sprawa, kto sobie kogo wybiera na mentora. To jest sprawa tej osoby. Tylko ja mówię,
że napisad o tym, kto może byd tym mentorem w wymiarze tego głosu wewnętrznego, tej siły. Tak jak idą
do mentora w tych korporacjach, to bardzo często idą na zupełnie innej zasadzie. Po wiedzę czasami, jak
tu można, co tu można lepiej, bo on powie itd., ale to nie jest taki wybór tego mentora na zasadzie tego
głosu wewnętrznego, który ta osoba ma. U nas jest taki problem z mentoringiem w Polsce, że my nie
mamy poczucia obfitości. Mnóstwo ludzi się w ogóle nie chce dzielid tym, co mają. Niech Pani zobaczy, co
się dzieje na rynku szkoleniowym, na rynku tego typu rzeczy. Nikt się nie chce dzielid. Ja chyba jestem
jedyną osobą, która napisała książkę od początku do kooca z całą teorią i wszystkimi wskazówkami, co
można zrobid, żeby prowadzid szkolenia jeszcze lepiej. Nie boję się konkurencji, nie mam tego typu rzeczy.
A generalnie rzecz biorąc, na dużych konferencjach, każdy tylko mówi, co może zrobid, jak mu zapłacisz.
A jak się przychodzi na konferencję, to nic się Pani nie dowie za darmo. To właśnie ten brak poczucia
obfitości jest tym, co powoduje, że nie można byd mentorem, bo mentorem, bo mentor ma się dzielid
wszystkim. Gdyby przyszła do mnie dziewczyna, która by chciała robid to samo, co ja, to ja muszę, nawet
wbrew swojemu interesowi, gdybym przypadkiem tak postrzegała ten interes, to muszę jej przekazad
całą wiedzę na temat tego, co zrobid, żeby jak najlepiej prowadzid szkolenia, prowadzid konsultacje i tego
typu rzeczy. A u nas nikt takiej gotowości nie ma. Ludzie ciągle mają obawy, czy starczy dla nich tego
tortu. I to jest bardzo poważne wyzwanie. Gdyby ktoś chciał pisad książkę na temat tego, co zrobid, żeby
w Polsce ludzie chętniej i częściej chcieli robid mentoring, to właśnie budowad charakter w odpowiedni
sposób, żeby ludzie mieli poczucie własnej wartości, żeby czuli, że mogą to robid, żeby mieli poczucie
obfitości, czyli właśnie żeby uważali, że starczy dla nich, nawet jeżeli dadzą z siebie wszystko drugiemu
człowiekowi, to i tak jeszcze dla nich starczy dużo. Spójnośd wewnętrzną, czyli uczciwośd, zgodnośd tego,
co się mówi z tym, co się myśli i się robi – takie rzeczy są potrzebne prawdziwym mentorom. A jeżeli Pani
mnie pyta o instytucję mentora, to ja na ten temat nic nie wiem i jestem, generalnie rzecz biorąc,
przeciwna temu. M1
***
Nie było żadnych profitów ani obowiązków. Ja tego raczej nie traktowałam jako obowiązek, bo sama się
do tego zgłosiłam. Obowiązek dla mnie źle brzmi. Tyle, co dawałam, tyle dostawałam. Ja też zobaczyłam,
jak inni potrafią patrzed na biznes. Z perspektywy tego, co ja teraz robię, wskazuję, doradzam komuś, to
też jest non profit. To jest dla mnie nowe doświadczenie, bo ja wiem, jak dziewczyny myślą. Ja już
zapomniałam, jak myślałam o przedsiębiorstwie, bo to już minęło 7 lat. Można było zapomnied, że nie
spało się w nocy, stresowało się. Czasami wracają te myśli. Natomiast przypominam sobie, że
przechodziłam dokładnie tę samą drogę, więc z perspektywy mentora jest ważne to, żeby on miał
doświadczenie, ale ja nie traktuję tego jako obowiązek. Dla mnie to jest takie fajne doświadczenie… To
jest rozwój, networking, budowanie relacji z ludźmi, dzielenie się doświadczeniem. Ja myślę, że to jest
fajna rzecz, ale na pewno trzeba mied do tego predyspozycje. Nie każdy pewnie chce się dzielid
informacją. M2
***
Nie miałam żadnych oczekiwao. Strasznie chciałam, żeby ktoś otworzył biznes. Dla mnie to też było
ciekawe doświadczenie. Następny krok, że coś robi się dla innych. Jak całe życie robi się coś dla siebie,
buduje się biznes, zarabia się pieniądze, to przychodzi taka refleksja, że można by było zrobid coś dla
innych. To był taki moment w moim życiu. Ja nie miałam takich typowych oczekiwao. Ja chciałam, żeby
dad jak najwięcej od siebie, żeby ktoś powiedział mi: „Wow, świetna robota. Skorzystałam z tego, byłaś
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mi pomocna”. Taki feedback dostałam od dziewczyn, bardzo mi dziękowały. Nie robiłam tego dla
poklasku, ale to było miłe, bo dostałam feedback, że do czegoś się to przydało. M2
***
Już nie jako mentorka, tylko jako (imię i nazwisko). Ja stworzyłam taki kanał na YouTube. Filmujemy
odcinki, gdzie opowiadam o tym, jak stworzyd biznes, jak wykreowad pomysł na biznes, jak wbudowad
w sobie poczucie własnej wartości, żeby mied siłę, wiarę i determinację do tego, żeby tworzyd ten biznes,
gdzie poszukiwad klientów, jak stworzyd stronę www. Chodzi o realny biznes. Jest to program
merytoryczny z dwiczeniami na koocu. Zachęcam. Jest na YouTube. Można zobaczyd. Teraz zaczęłam
zapraszad gości. Ostatni odcinek mówi o planie finansowym. To jest w pewnym sensie mentoring. My
jesteśmy już trzy miesiące na rynku, a mamy już 2 400 osób na Facebooku. Ludzie zaczynają nas pytad.
Wysyłają do nas maile. Ja widzę, że jest ogromna potrzeba. Uważam, że to jest potrzebne, tylko trzeba to
mądrze zrobid. M2
***
Profitów finansowych żadnych nie miałam, a raczej ja płaciłam pieniądze do Kobiet Przedsiębiorczych. Po
prostu z podróżami, z hotelami, z prowadzeniem warsztatów. To, co może byd profitem dla mnie, to jest
jakby upublicznienie mojego wizerunku i szkoły. M3
***
… zostałam trochę upubliczniona, nagłośniona. Z tym, że jestem już dośd rozpoznawalna w swojej branży
i Fundacja jeszcze pomogła jakby medialnie nagłośnid to. To jest taka rzecz. Natomiast aby to wpłynęło
na ilośd moich klientów lub jakiegokolwiek klienta, który by się pojawił, to nie. Nie wpłynęło. Mierzalny
wpływ wprost – nie. Natomiast to co, to co, dlaczego zdecydowałam się na wzięcie udziału w tym –
z jednego bardzo prostego powodu. Nigdy nie było mowy o pieniądzach, o tym, co możemy w zamian za
to dostad. Raczej chyba każda z nas, która uczestniczyła z mentorek w projekcie, miała taką jedną
wspólną wartośd, jaką jest dzielenie się wiedzą. I biorąc udział w tym projekcie ja zrealizowałam tę
wartośd. Biorąc udział w innych projektach, również ją realizuję. Nieodpłatnie. W innych projektach
mentoringowych brałam udział odpłatnie…. zrealizowałam taką swoją osobistą wartośd, jaką jest
dzielenie się wiedzą. Ten program trwa i rozwija się, więc jeszcze może nie, to byłoby nieprawdziwe.
Oczekiwanie moje jest też takie, że jeśli ten projekt rozwinie się i panie, które będą mentorkami,
prezeskami w tej Fundacji, będzie im to jakby szło do przodu, będzie się rozwijad, to liczę na to, że będę
brała udział w tych projektach już tak jak ostatnio, jeśli to będą projekty unijne i finansowane już. Tak, to
nie jest tak czysto charytatywne. Na pewno nie…. Program trwa, rozwija się. Ja bardzo dziewczynom
kibicuję, wspieram je wtedy, kiedy mogę. Przeprowadzam wiele godzin rozmów telefonicznych, gdzie
prosiły mnie o wsparcie… Natomiast z taką małą świadomością wchodziłam w to, wiedząc, że z tego
może nie byd żadnych profitów. Ale było to bardzo, bardzo ciekawe. (Imię i nazwisko), którą poznałam
i która była gdzieś tam na początku tej drogi, ona jest dynamiczna i ten dynamizm jej, wręcz
powiedziałabym dynamit, spowodował, że poszłam za nią. Po prostu. M3
***
… ludzie, którzy osiągnęli ugruntowany sukces, mogą się podzielid swoją wiedzą, czyli znów wychodzi ta
wartośd, która jest ważna dla niektórych ludzi, jaką jest dzielenie się wiedzą. Następnie może to byd
forma biznesu dla ludzi, którzy dużo już osiągnęli w swoim biznesie i mogą jakby stworzyd jakąś inną
nogę swoją biznesową, czyli pomagad innym przeprowadzid ich biznesy do sukcesu. Czyli po prostu jakiś
nowy rodzaj działalności. … To już jest taka działalnośd bardzo prestiżowa, bo większośd zrobiła już
w życiu bardzo dużo… I to jest też bardzo prestiżowe… Prestiżowa rola bycia mentorem. M3
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2.11.2.2. Dla ucznia
Program zakładał następujące korzyści dla "beneficjentek":8
Praktyczne wsparcie Mentorek Przedsiębiorczości;
Promocja nowej firmy w ramach projektu;
Indywidualny pakiet wizerunkowy sponsorowany przez Dress for Success Polska.
Ewaluacja po realizacji projektu wskazuje, że 27 kobietom z 40 kobiet, które początkowo zostały
zakwalifikowane do udziału w programie, udało się rozpocząd działalnośd gospodarczą. Każda z nich
określiła na początku 3 cele biznesowe, na koniec trwania programu 80% tych celów zostało
zrealizowanych. Więc te wymierne i twarde rezultaty dla uczennic w większości przypadków zostały
osiągnięte, co jest korzyścią dla całego programu. Mentee w ankiecie ewaluacyjnej pisały: „ktoś we mnie
uwierzył”, „niemożliwe stało się możliwe”, „nagle wokół mnie zrobiło się tłoczno i ja działam”, „udaje mi
się i to mi się podoba”. Koordynatorce trudno było wskazad grupy mentee, które w sposób szczególny
skorzystały na programie.
Mentorki wymieniały, że ich uczennice, ale i one w stosunku do nich, oczekiwały takich korzyści jak:
Poukładania, uporządkowania swojej wizji;
Otworzenia firmy;
Zarobienia pierwszych pieniędzy;
Nabrania pewności siebie.
Mentee natomiast otrzymywały następujące korzyści/efekty mentoringu, chod nie wszystkich tych
korzyści oczekiwały one przed przystąpieniem do programu:
Wsparcie merytoryczne i osobiste. Wsparcie dobrym słowem w trudnych momentach;
Mobilizacja do działania;
Kontakty biznesowe – polecanie w różnych kręgach, środowiskach, do których nie miały
wcześniej dostępu, bo np. nie wiedziały o ich istnieniu;
Przestrogi wynikające z doświadczenia życiowego;
Ustalenie pewnego planu działania, rozłożenie koncepcji na poszczególne kroki i egzekwowanie
wywiązywania się z tego planu;
Przejście pewnej metamorfozy, przemiany umożliwiającej prowadzenie własnej działalności
z sukcesem;
Możliwośd brania udziału w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, konferencjach
organizowanych przez Fundację;
Poczucie, że uczestniczy się w programie, który nie jest robiony tylko dla pieniędzy, że jest
oparty na relacjach, że tworzy to pewną solidarnośd kobiet;
Zweryfikowane podejście do niektórych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, np.
ważności właściwej komunikacji z klientem.
Zdaniem jednej z uczestniczek mentee, którym nie udało się otworzyd firmy, byd może nie miały
określonej, sprecyzowanej wizji, tylko pomysł. A ważne było to, na jakim etapie był sam pomysł.
8

Regulamin Programu „100 Nowych Firm w 2013 roku”, http://www.fundacjakobiet.org/wpcontent/uploads/2013/03/Regulamin-programu-100-Nowych-Firm.pdf, dostęp: 16.12.2013
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Mentoring powinien się rozpocząd w momencie, kiedy ten pomysł jest dopracowany, trzeba rozłożyd go
na części pierwsze i realizowad.
Jedna z uczestniczek zauważyła, że nie udało jej się uzyskad dofinansowania do rozpoczęcia działalności,
ale nie wynikało to z programu mentoringowego, lecz z przepisów.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Do określenia korzyści służyły określone cele biznesowe, o które prosiłyśmy kandydatki na mentee na
etapie wstępnych zgłoszeo. Później te trzy cele biznesowe były bardzo ważne dla nas, więc prosiłyśmy
jeszcze o weryfikację tych celów w czasie pierwszego spotkania z mentorką i podczas podpisania
kontraktu mentoringowego. Te cele były nawet tam wpisane, bo one były czasami mało ambitne, więc
prosiłyśmy, aby panie na wstępie omówiły sobie te cele i je zweryfikowały. I po to określiłyśmy te cele,
aby na koniec je sprawdzid, czy były zrealizowane, czy nie. I bardzo nas cieszy, że one w 80 % zostały
zrealizowane u tych osób, które zostały do kooca. Czasami nawet trzy cele dla jednej osoby były
zrealizowane. … Korzyści były dla mentee, ale ich aglomeracja i skwantyfikowanie jest jednocześnie
korzyścią dla programu. Spełnił oczekiwania uczestniczek, spełnił w realizowaniu tych planów
biznesowych uczestniczek w większości przypadków i w dużym stopniu. K.
***
Mentee w większości są usatysfakcjonowane, (program) stworzył niepowtarzalną szansę dla nich.
Powtarzane są ciągle takie cytaty: „ktoś we mnie uwierzył”, „niemożliwe stało się możliwe”, „nagle
wokół mnie zrobiło się tłoczno i ja działam”, „udaje mi się i to mi się podoba”. Poczuły, że ktoś w nie
wierzy i ta bariera zewnętrza i wewnętrzna opadła, i dostały skrzydeł. (Czy to jest to, czego one
oczekiwały od tego programu?) Tak. Nie wiem, czy miały duże oczekiwania. Oczekiwały, że pomoże im
się założyd firmę. K.
***
Ona chciała właśnie takiego poukładania. Mówiła, że sama obecnośd ze mną daje jej siły i to jest bardzo
dobrze, bo to tak właśnie miało byd. I też takiego poukładania chciała, żeby to wszystko uporządkowad,
bo miała już wizję pewną, miała ideę, wiedziała, czego chce, miała narzędzia. M1
***
Z tego, co pamiętam, a nie notowałam tego, to dwadzieścia ileś tych firm powstało. Ile było tych osób?
Nie wiem. Natomiast powstało sporo firm z już jakimś tam programem i coś się dzieje. Dla mnie było
bardzo ważne, żeby (imię) coś zarabiała. Dla mnie firma istnieje wtedy, kiedy się dostaje jakieś pierwsze
pieniądze za to. To też jest bardzo ważne, żeby jakieś tam pierwsze pieniądze za to dostad, bo to też
wzmacnia. To, że ktoś sobie zrobił stronę, że założył firmę, to każdy może sobie to zrobid w ciągu jednego
dnia. Chodzi po prostu o to, żeby ona już na tyle w to weszła i na tyle zrobiła pewne rzeczy, żeby
zarabiała pieniądze. I tak, (imię) zarobiła pieniądze, miała jakieś zlecenia. M1
***
Ta dziewczyna otworzyła biznes, więc to jest już dużo. Muszę się zapytad, jak jej idzie…. Ja widzę dużo
determinacji. Mnie to strasznie cieszy, że dziewczyny idą do przodu. M2
***
Ja bym cały czas wracała do struktury wspierania, bo one na bieżąco mają te korzyści, których chciały, bo
dowiedziały się czegoś ode mnie. Natomiast pewnie uciekło nam to, czego jeszcze nie wiedzą, że będą
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potrzebowały. Na etapie samego prowadzenia biznesu, czy budowania czegokolwiek, ważne jest, żeby
pewne rzeczy odrobid, bo potem to się odbije czkawką, jeżeli czegoś nie przeanalizowaliśmy – czy ilości
klientów, których powinniśmy obsługiwad, ilości sprzedawanych produktów, które nam wygenerują jakiś
obrót. Czasami robimy podstawowe błędy przy prowadzeniu działalności. Dziewczyny mają tendencję do
skupiania się na marketingu, na prawie, a tutaj ta baza, plan finansowy gdzieś pada. Mam wrażenie, że
to troszeczkę tak działa, ale to są moje subiektywne przeczucia, bo ja nie siedzę tam u nich, nie wiem, czy
one zrobiły tę analizę. Mam nadzieję, że tak. Tylko to jest taki problem, bo co ja będę dziewczynie
zaglądała w jej finanse? Przecież to jest ich prywatna sprawa, więc pytanie jest, gdzie jest tutaj ta
subtelna granica? Ona przychodziła do mnie jako do swojej mentorki, ja jej dawałam wsparcie.
Natomiast nie wchodziłam z butami w jej życie, w jej biznes. Gdyby był schemat, to może ta struktura
i ta baza byłaby fajna do tego, żeby czegoś nie przegapid, żeby potem coś się nie odbiło czkawką. (Czyli
przyczyną tego, że mogło czegoś zabraknąd, był brak struktury?) Moim zdaniem tak. M2
***
No tak, rozpoczęła swoją działalnośd. I rozpoczęła pierwsze rekrutacje do swoich szkoleo. To są efekty
bardzo namacalne. … Tam było założenie firmy, stworzenie portfolio produktów, też próbowałyśmy
skorzystad z funduszów unijnych, nie udało się. Nie spełniała wymagao. No, wydaje mi się, że chyba
pozostałe osiągnięto. Nie wydaje mi się – zostały osiągnięte. M3
***
On mi w takim bardzo kluczowym momencie rozwoju firmy pomógł. Ja się zapisałam do programu
„100 nowych firm”, kobiecych firm, Fundacji Kobiet, ponieważ widziałam w tym szansę wsparcia. I taki
się właśnie okazał ten mentoring. Okazał się dużym wsparciem i merytorycznym, i takim bardzo
osobistym. To dla mnie było najważniejsze w tym. U1
***
Kontakty na pewno. Polecanie mnie w różnych kręgach, środowiskach, do których nie miałam wcześniej
dostępu, bo nie wiedziałam o ich istnieniu, że tam mogłabym na tym polu działad. Na pewno troszeczkę
takiego doświadczenia życiowego, jak to w życiu bywa, czyli takich przestróg, polegających na cechach
osobowości mentora. Pani (imię) mi mówiła: „tego nie rób, bo to w życiu tak wychodzi, że się wychodzi
na tym tak czy siak”, czyli czyste wyczucie intuicyjne, poleganie na tym, że ktoś ma więcej doświadczenia
w życiu niż ja. Na pewno takie wsparcie osobiste, kiedy jest źle i człowiek nie wie, co ma zrobid, utknął
w jakimś momencie takim, że zaczyna wątpid w całe przedsięwzięcie, to wtedy dostaje maila i w tym
mailu ma uzasadnione, że „dobrze robisz, masz chwilę załamania, to się zdarza na każdej drodze, ale uda
ci się, bo zrobiłaś już tyle i nie możesz teraz się cofnąd”. To jest to wsparcie, to dobre słowo. U1
***
(A jakieś obowiązki z Pani strony jako ucznia zaangażowanego w ten proces?) Wywiązywanie się z listy.
W momencie, kiedy się na tych spotkaniach spotykamy, coś ustalamy, czyli piszemy plan. To nie jest tylko
klepanie się po ramieniu, tylko to jest też ustalanie pewnego planu. Ja byłam już na takim etapie, gdzie
moja firma była dosyd przygotowana do startu, pewne rzeczy trzeba było doszlifowad, o niektórych
rzeczach nie wiedziałam w ogóle, takie zagadnienia jak sprzedaż produktu, jak polityka cenowa, jak
ustalenia prawne, czyli relacja z klientem, na jakiej zasadzie ma się odbywad, bardzo specyficzny rynek.
Ja uprawiam taką reklamę snajperową, czyli konkretnie do danego klienta, nie jest to produkt masowy,
jest to rzecz wykonywana na zamówienie. Kolejna sprawa to jest to, że ustalałyśmy jakiś plan działania.
Skoro mamy 6 miesięcy, musimy sobie to rozpisad na działania. Każde działanie wymaga jakichś tam
innych poddziałao… Pisanie, rozpisywanie celów do osiągnięcia i z tego się rozliczanie. Dzisiaj się
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umawiamy z panią (imię), że do następnego spotkania ja zrobię to, to i to. Moja mentorka się dowie
rzeczy, których nie wie, postara się w swoim środowisku zaczerpnąd informacji na taki i taki temat, żeby
móc mi doradzid coś. I potem jest kolejne spotkanie i wymieniamy te informacje, rozliczamy się z tego, co
jest zrobione. Przede wszystkim ten program, ponieważ ma ramy czasowe, musi się spełnid, czyli do
czego mamy doprowadzid? Do tego, żeby powstała firma. Z tego, co wiem, inne uczestniczki, może nie
otworzyły tej firmy, bo może ten okres półroczny był za krótki, niektóre przychodziły z zupełnie świeżym
pomysłem, który nie jest nawet jakoś określony, sprecyzowany, po prostu jest to tylko pomysł, a ważne
jest to, na jakim etapie jest sam pomysł i rozpoczęcie mentoringu takiego biznesowego, to jest
w momencie, kiedy ten pomysł jest dopracowany. Jego teraz trzeba rozłożyd na części pierwsze i go po
prostu realizowad. (Czyli tak, jak było w Pani przypadku?) Tak, jest gotowa koncepcja i teraz to wszystko
trzeba rozłożyd na praktyczne kroki działania.U1
***
Na pewno się przechodzi metamorfozę, bo jak porównam siebie z założeniami z początku roku
i z założeniami teraz, to troszeczkę się przekształciłam w inną osobę. To nie jest tak, że to jest dla mnie
jakaś niespodzianka, bo ja wiedziałam, że to się stanie, że z jednego statusu przechodząc w drugi status,
osoby zarządzającej swoją firmą, ja muszę się stad kimś troszeczkę innym, muszę się zmienid. To jest
wielki plus, to jest taka wartośd dodatnia tego programu, że te założenia i zmiany się udały. Dla mnie to
było kluczowe, ponieważ ja wiele lat nad tym myślałam, więc ja mam ten temat przemyślany na
wszystkie strony, ale dla niektórych osób to było zaskoczeniem, ta przemiana. „Wiesz? Ja nie wiedziałam,
że ja miałam tyle siły, ja nie wiedziałam, że dam radę. Dopiero z tym mentoringiem i z tą moją mentorką
mi się udało, ja sama bym tego nie zrobiła”. Ja mówię tu o kobietach, bo to obserwowałam przez pół
roku i też uważam, że troszeczkę inaczej kobiety działają niż mężczyźni, jeżeli chodzi o dążenie do takiego
sukcesu zawodowego, inaczej godzą to wszystko i mają za dużo do ogarnięcia, więc to jest zupełnie inna
specyfika niż u mężczyzn. Mężczyzna wychodzi rano, wraca wieczorem i w ciągu dnia ma myśled tylko
o biznesie, o pracy. A kobieta będąc w pracy myśli o dzieciach w domu, a będąc w domu myśli o pracy
też. I ta przemiana musi byd. U1
***
I to było dla mnie takim wyznacznikiem, że ja się chcę tym zająd, ale nie miałam kompletnie pojęcia, jak
ja mam się tym zająd. Pierwszą osobą, która mi jakoś powiedziała, to była osoba, do której ja poszłam,
chcąc ją zainteresowad warsztatami. Już któryś raz byłam u tej osoby i ona do mnie powiedziała „no
dobrze, ale dlaczego ty sama tego nie zrobisz?”. Ja mówię: „ale zaraz, chwileczkę. Jak ja mam otworzyd
szkołę albo przedszkole, jak ja jestem (usunięto)?”. Ale tak bardzo zapadło mi to gdzieś do środka, że
chodziłam z tym dłuższy czas i właśnie potem była ta konferencja, potem była (imię mentorki) i to nagle
zaczynało nabierad kształtów, realnych kształtów, co ja mogę z tym dalej zrobid. U2
***
Profity to była cała masa szkoleo, które Fundacja starała się dla nas zorganizowad. Na początku były
właściwie za darmo wszystkie szkolenia… Dla uczestników tego programu Fundacja, oprócz tego, że była
bezpośrednia współpraca z mentorkami, czyli tutaj wymiana doświadczeo, dyskusje na temat pomysłów
czy drogi, którą chcemy iśd, co dalej robid, to była jeszcze sama działalnośd Fundacji, która wspierała nas
właśnie szkoleniami, spotkaniami. To były jeszcze takie dodatkowe dla nas organizowane rzeczy.
Jedynym obowiązkiem to było coś, co się samo narzucało, to się robiło obowiązkiem… W momencie,
kiedy człowiek jest sam, to znajduje sobie całą masę wymówek, dlaczego nie pójdzie czegoś załatwid, nie
może czegoś załatwid, natomiast jeżeli ma takiego mentora, mentorkę, to czasami wręcz głupio jest
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powiedzied „nie no, nie poszłam, nie zapytałam”. Jest to taka mobilizacja. Natomiast nie było czegoś
takiego, że my mamy jakiś obowiązek. … takie samopoczucie, że weszliśmy w jakiś układ, jakieś relacje
i zależy nam na tym, żeby gdzieś dojśd, w związku z tym będziemy tak działad i pokonywad w sobie
pewne rzeczy, walczyd samemu ze sobą, ze swoimi nawykami. U2
***
Ja sobie wyobrażałam, że jak się skooczy ten program półroczny, to ja już będę miała świetnie
prosperującą firmę. (uśmiech) Parę rzeczy musiałam jednak zweryfikowad. Okazuje się, że z tym
dofinansowaniem wcale nie jest tak łatwo, nie jest to takie proste, żeby dostad dofinansowanie. Zupełnie
nowo powstająca firma ma łatwiej, chociaż to też nie jest najłatwiejsze, a ktoś, kto już prowadził
działalnośd i teraz chce podjąd inną działalnośd, to tutaj właściwie nie ma finansowania oprócz jakichś
kredytów. I cała masa takich rzeczy, gdzie wydawało mi się, że będę miała mentorkę, czyli kogoś, taki
parasol nade mną i wszystko już teraz potoczy się tylko z górki, i wszystko będzie super, i na koocu będę
w laurach spoczywad. Znacznie łatwiej na pewno było, bo nie byłam sama z tym wszystkim, wiele rzeczy
mogłam skonsultowad, ale to nie było też tak, że było tylko fajnie. (Ale głównym elementem, którego
zabrakło w zakresie spełnienia tych oczekiwao jest ta strona finansowa?) Myślę, że tak. Ale to jakby nie
zależy już od mentorki, tylko od uwarunkowao naszych, krajowych. U2
***
(Widzi Pani jakieś efekty swojej współpracy z mentorką?) Widzę takie, że w ogóle powstał ten mój
ośrodek… Ja u (imię) skooczyłam pierwszy stopieo jej szkoły coachingowej i zdobyłam tytuł coacha.
Jeszcze oprócz tego, że sam ten program, to jeszcze ta ścieżka też bardzo istotna dla mnie w mojej
dalszej pracy. A to z kolei pozwoliło mi zmienid zupełnie postrzeganie pewnych rzeczy. To, co było dla
mnie problemem, teraz robi się dla mnie zadaniem. Zupełnie się wszystko przełożyło na życie prywatne,
na pracę z moimi dziedmi, na wszystko właściwie. U2
***
(Zdecydowałam się) dlatego, bo wydawało mi się, że ten mój pomysł jest dobry. Nigdy w życiu natomiast
bym się nie zmobilizowała do tego, by go zrealizowad, dlatego że żyłam sobie w takim… Miałam dosyd
komfortową sytuację, nie jakąś super materialnie, ale na takie spokojne życie ta praca mi w zupełności
wystarczała. Natomiast ten pomysł… Szkoda mi było po prostu tego pomysłu, tak? Uważałam, że jest
dobry i że można go wcielid w życie. Pomyślałam też, że może dzięki temu, że wcielę ten pomysł, to też ta
moja działalnośd projektowa też w jakiś sposób się rozwinie, bo, nie wiem, ktoś może gdzieś to pokaże
i ja będę miała reklamę. No, nie wiem… U3
***
W ramach takiego programu można dostad wsparcie od osoby, która ma doświadczenie w biznesie,
i taką pomoc w rozwinięciu własnej działalności gospodarczej. Przede wszystkim. Natomiast ja sobie
wyobrażałam, że taki program ma na celu bardziej taką pomoc, jak złożyd dokumenty na dotację, jak
zapłacid ZUS, jak rozpocząd działalnośd, jak najlepiej płacid podatki, gdzie to sprzedad. W moim
przypadku, to nie to było najważniejsze. Dla mnie najważniejsze było wsparcie osoby, która odniosła
sukces, i ona jakby wierzyła w to, że mi też się to uda. Może to jest kobieca cecha, że my potrzebujemy…
że jesteśmy niedowartościowane i potrzebujemy kogoś, kto w nas wierzy. To nie jest tak, że ja nie mam
wsparcia w rodzinie. Mam jakby dobrą sytuację rodzinną. Natomiast to, że taka osoba, która właśnie
duży sukces odniosła i sama to zrobiła, dokonała tego nie mając jakiegoś wcześniej zaplecza, majątku po
przodkach czy czegoś takiego, to jakoś pomaga uwierzyd w to, że każdy może to zrobid… To jest właśnie,
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moim zdaniem, największa zaleta tego programu. Takie wsparcie doświadczonej i mądrej osoby,
energicznej i taki jakby płaszcz ochronny, że zawsze można się o coś zapytad i liczyd na pomoc. U3
***
Trudno mi powiedzied. Na początku całego programu, musiałyśmy zbudowad sobie takie cele i te cele
zrealizowad. Jeśli zostały one zrealizowane, to myślę, że uczestnicy byli zadowoleni. Z tego, co wiem,
z tego, co udało mi się zaobserwowad, to bardzo wiele firm powstało dzięki temu programowi i te cele
w większości przypadków zostały zrealizowane. Nie ma tam 100%. Trzy osoby się chyba wykruszyły, ale
wydaje mi się, że to jest duży sukces, bo znakomita większośd zaczęła jednak działalnośd. Kwestia tego,
jak to się dalej rozwinie, bo czasami zacząd jest najłatwiej. U3
***
Tak naprawdę w moim przypadku to najważniejsze było to, że ona w ogóle tam była i ja wiedziałam, że
ona tam jest i po prostu muszę jej to wysład, bo głupio będzie. U3
***
Chyba nie. Czuję wdzięcznośd w stosunku do tych osób, które mi pomogły. To jest takie… Generalnie tego
rodzaju rzeczy kojarzyły mi się z biznesem, natomiast nie o to chodzi. Pieniądze są ważne i chcemy je
zarabiad, natomiast tak naprawdę w tych naszych działalnościach chodzi o relacje międzyludzkie, że to
jedna z takich podstawowych naszych motywacji. Uświadomiło mi to, że… biznes jest pozbawiony takich
relacji, to są pieniądze, a tutaj widad w takich programach, że wszędzie chodzi o te relacje. Tutaj też, że
robią to kobiety, które są dodatkowo takie empatyczne i kierują się tymi uczuciami, to moim zdaniem jest
bogatsze wszystko. To jest też fajne, nie mówiłam o tym, że to jest dla kobiet, że to robią kobiety dla
kobiet. To jest taka solidarnośd jajników. To jest inny punkt widzenia. To nie jest takie testosteronowe
współzawodnictwo, tylko dla mnie było to pozytywne. U3
***
… korzyści finansowe w tej chwili są jeszcze trudno mierzalne, bo właściwie ja zaczynam dopiero. Od
stycznia ruszy mój sklep, moja strona z tymi (usunięto)… Oprócz tego, że zaczynam tę nową działalnośd,
to zauważyłam, że ta współpraca i te spotkania oraz kongresy – bo w międzyczasie odbyły się dwa
kongresy organizowane przez tę fundację – zmieniły mój stosunek do klientów. Wpłynęło na tę moją
działalnośd, którą do tej pory prowadziłam. Zawsze miałam takie podejście, że moja praca polega
głównie na rysowaniu, na robieniu wizualizacji. Wydawało mi się, że to moje dzieło, czyli te rysunki,
obrazki same do siebie mówią, że wszystko wiedzą, a ja po prostu… Natomiast dowiedziałam się, jak
ważne jest to, żeby budowad te relacje z klientami. To nie znaczy, że ja ich wcześniej nie budowałam, ale
teraz mam świadomośd, że to jest równie ważne, jak moje produkty. Bardziej świadomie prowadzę teraz
tę swoją działalnośd. Pewne rzeczy przestały mnie denerwowad, a zaczęły cieszyd. Wiem też, jak ważna
jest opowieśd, czyli to, że daję obrazek i to jest za mało, tak? Muszę jednak dotrzed i dobrze to sprzedad.
Głupio to brzmi, natomiast ta informacja jest bardzo ważna, ta, którą ja przekażę w rozmowie. To niby są
sprawy oczywiste, ale jakoś tak prowadząc taką działalnośd z rozpędu, po prostu się często o tym nie
pamięta. W momencie, kiedy sobie coś uświadamiamy, to potrafimy z tego skorzystad. To jest duża
korzyśd uboczna. U3
***
(Przed przystąpieniem do tego programu jakie były Pani oczekiwania i czy one zostały – oraz w jakim
stopniu – spełnione? Czy może czegoś zabrakło?) Powiem szczerze, że nie miałam jakichś wielkich
oczekiwao. Oczekiwałam od siebie, że będzie mi wstyd przed kimś i w koocu się zmobilizuję i coś z tym
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zrobię, bo będzie mi głupio kogoś zawieśd. Wydaje mi się, że te oczekiwania zostały spełnione, bo
doprowadziłam to jakoś do kooca. Jeśli chodzi natomiast o oczekiwania do mojej mentorki, to wydaje mi
się, że ona była na każde moje zawołanie. My się prawie nie spotykałyśmy, głównie wymieniałyśmy się
mailami i telefonami. Natomiast ona, jak trzeba było się czegoś dowiedzied czy wysład jakiś kontakt do
kogoś, to ona była właściwie na zawołanie moje. Odpowiadała mi błyskawicznie. Nie musiałam czekad
na nią tygodniami, na jej odpowiedź, tylko po prostu od razu. W żaden sposób nie zawiodła moich
oczekiwao. Mogę powiedzied na przykład, co bym dodała do programu, bo mam takie przemyślenia… to
nie były moje oczekiwania, ale teraz mam taką refleksję. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby
w przyszłości więcej było takich spotkao tych wszystkich uczestniczek, osób, które zaczynają. U3
2.11.2.3. Dla Fundacji
Fundacja za cel założyła sobie otworzenie 100 firm w 2013 roku, chod już na etapie tworzenia projektu
koncepcję te zweryfikowano i założono rozpoczęcie działalności przez 40 firm, które wzięły udział
w projekcie. Tak jak wspomniano, wcześniej program ukooczyło 27 kobiet, osiągając przy tym średnio
80% swoich celów biznesowych, a firmę otworzyło 20 z nich. Ten główny cel był przekazywany
mentorkom i mentee uczestniczącym w programie.
Ponadto program ten miał byd taką „lokomotywą wizerunkową” dla Fundacji. Był nowy, oryginalny
i przyniósł efekty, którymi można się chwalid. Pozwolił na praktyczne wspieranie kobiet.
Program ten postrzegany był ponadto jako praktyczna forma wspierania przedsiębiorczości, szybko
przynosząca efekty i pozwalająca połączyd kobiety z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Pozwoliło to wejśd
Fundacji w nową kategorię projektów. Na tym programie koordynatorki dużo się nauczyły, mogą czerpad
z tego doświadczenia w przyszłości, robid lepsze projekty.
Program może pozwolid rozszerzyd Sied Przedsiębiorczych Kobiet, która jest głównym celem Fundacji.
Zasugerowano, że korzyścią jest, że byd może osoby, którym w programie pomogła Fundacja,
w przyszłości pomogą Fundacji lub innym kobietom.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Fundacja działa od niedawna, ale ten program wpisał się jako taki z trzech działao Fundacji, więc też
nam zależało, wiedząc, że jest on unikalny, to lokomotywa wizerunkowa. Przy pomocy tego programu
chcieliśmy zwrócid uwagę na działanie fundacji. Program jest oryginalny, nowy, media nie były chętne do
opisywania programu, więc teraz mamy konkretne efekty, którymi możemy się chwalid. K.
***
Ten mentoring nam się pojawił jako taka praktyczna forma wsparcia przedsiębiorczości. Taka praktyczna
i konkretna, która, i to z literatury też wiedziałyśmy, która przyspiesza często wzrost. Ten mentoring się
często porównuje do jakiegoś turbo samolotu, do jakiegoś szybkiego zdobywania wiedzy, więc wydaje mi
się takie konkretne i pozwala połączyd te kobiety z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, te doświadczone
i te wstępujące na ścieżkę przedsiębiorczości. K.
***
Myślę, że to na pewno był bardzo ciekawy projekt, który mógłby byd zauważony, bo tego jeszcze nie
robiono. Był to projekt, który wymagał dużego zaangażowania. Mieliśmy dziewczyny, które są
przedsiębiorcami, i teraz fajnie jest – dzielenie się swoją wiedzą. Ja to lubię. Uważam, że to jest świetna
inicjatywa. Wszyscy mówią, jak to fajnie wspieramy, tworzą projekty komercyjne, a potem jak ktoś
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zaczął kogoś wspierad, to ktoś mówi, że jest dla kogoś konkurencją. Tutaj czegoś takiego nie ma. To było
fajne. Mnie to przekonało. Skoro przeprowadzacie takie wywiady, to wiecie, że to jest nowa kategoria.
(Imię) weszła w tę nową kategorię, bo zauważyła, że jest tam potencjał. Ona się uczyła na tym
pierwszym programie. Dużo się nauczyła, wyciągnęła wnioski. Ja osobiście uważam, że to jest świetny
kierunek, tylko trzeba to dobrze zrobid. M2
***
To był inny projekt. Nowa kategoria jest taka, że to są wady i zalety. To, że jesteś pierwszy, to jest to, że
możesz powiedzied, że jesteś pierwszy, ale popełnisz mnóstwo błędów, bo nie ma case study. Nie wiesz,
na czym się uczyd. To jest coś nowego. Nie wiem, jak mentee zareagują, czy mentorki będą się nadawały,
czy klucz wyboru mentorek był dobry, czy mentee były dobrze wybrane. M2
***
Wydaje mi się, że największym celem Fundacji jest tworzenie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i chce tę sied
powiększad. Chce przede wszystkim dawad możliwośd kobietom, że nie jesteśmy skazane tylko na te
prace, a że nam jest trudniej zacząd, bo nam jest trudniej zacząd, bo jesteśmy na ogół w różnego rodzaju
układach życiowych i nie widzimy szansy pogodzenia tego wszystkiego, ale jednak Fundacja chce tym
mentoringiem pokazad, że: „zobacz, jest ktoś, kto ci w tym pomoże, będzie ci łatwiej”. I to powiększa tę
sied… Przekaz był taki: „chcesz zostad przedsiębiorcą, chcesz działad na własny rachunek, chcesz
otworzyd własną firmę, chcesz realizowad jakiś plan własnego pomysłu na biznes, to potrzebny ci jest
jakiś mentor, bo on da ci wsparcie”. Tak jakby Fundacja już wiedziała, że najtrudniej jest o to wsparcie
w najbliższym środowisku. U1
***
Ja myślę, że celem było to, żeby jak najwięcej kobiet aktywizowad na rynku pracy, czyli dziewczyn takich,
które albo są na macierzyoskim, albo z jakichś powodów wypadły z rynku pracy, żeby one potrafiły
wrócid. Ja pracowałam bardzo intensywnie i nagle z jakichś powodów to się wszystko posypało. I powrót
samemu jest bardzo trudny, bez takiego wsparcia, bez poczucia, że ktoś jest z nami. Nawet jak nie
pomaga, ale jest z nami. Nagle zaczynamy myśled o sobie źle i jest nam potrzebny ktoś, kto nam powie,
że my mamy siłę. (A myśli Pani, że w tym zakresie to założenie zostało osiągnięte?) Myślę, że tak. Myślę,
że to jest główne osiągniecie tego programu, że wiele osób, nawet na konferencji siedząc, zastanawiało
się, czy zacząd, czy da radę. A ten program to na pewno daje. U2
***
Ja myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, jaki można wymyślid, żeby wspierad kogoś, kto idzie jakąś
ścieżką i nie czuje się na tej drodze pewnie… Myślę, że takim efektem miało byd rozwinięcie tego
i kontynuacja, czyli jeżeli ten Program „100 firm 2013” uda się, będą efekty, tych firm ileś tam powstanie,
to znaczy, że będzie to zachętą dla następnych dziewczyn, które siedzą w domach i się zastanawiają, czy
wejśd, czy zacząd, czy mogą, czy nie mogą. (A z Pani wiedzy te oczekiwane korzyści zostały osiągnięte?)
Tak mi się wydaje. U2
***
Opis programu, jak najbardziej, bo to było bardzo skonkretyzowane. Zresztą nawet na stronach Fundacji
można to znaleźd. To było jakby cały czas przypominane na śniadaniach, które Fundacja realizuje.
Właściwie w każdym miejscu, gdzie żeśmy się pojawiały, szkolenia, warsztaty, to cały czas było to jakoś
tam przypominane. U2
***
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Fundacja ma jakby na celu wspieranie przedsiębiorczości kobiet. Założeniem było, że powstaną nowe
firmy. Myślę, że takie to ma wyobrażenie, bo nie wiem, nie rozmawiałam o tym z paniami z Fundacji.
Myślę, że jest to taki program długofalowy. Nie chodzi tylko o to, żeby te firmy powstały, ale chodzi o to,
że osoby, które stworzą te nowe firmy, one też w przyszłości zasilą jakby, pomogą Fundacji wdrażad
kolejne osoby, że to jest na zasadzie łaocuszka św. Antoniego. Po prostu kobiety, które dostały wsparcie,
myślę, że one też będą chciały się dzielid. (A Pani by chciała?) No pewnie. Polacy często mają takie
przekonanie, że jak się z kimś podzielą, to im coś ubędzie. Wydaje mi się, że jest jednak odwrotnie i to
widad właśnie w tym programie, że jak zaczynamy się z kimś dzielid, jak jest jakiś odzew, to często
powstają nowe rzeczy. Dla obu stron to jest korzystne. U3

2.11.3. Koszty programów mentoringowych
Projekt realizowany był bezkosztowo, co oznacza, że nie poniesiono kosztów związanych
z wynagrodzeniem ani mentorek, ani osób pracujących przy organizacji programu. Jedynie uczestniczki
przystępujące do programu musiały wykupid symboliczną cegiełkę na rzecz Fundacji w cenie 100 zł.
Jeśli chodzi o nakład pracy, to nikt nie liczył nakładu pracy mentorek, różnie to wyglądało
w poszczególnych parach. Niektóre mentorki deklarowały, że było to np. w sumie 10 godzin, parę godzin
rozmów telefonicznych i 4 spotkania. Od strony organizacyjnej były to mniej więcej dwa miesiące pracy
jednej osoby.
Koordynatorka wyliczyła, iż koszt takiego przedsięwzięcia można wycenid na 200 tys. zł i w przyszłości
chciałaby się ubiegad o dofinansowanie w takiej kwocie, by móc zrobid podobny projekt i móc pozwolid
sobie na koszty, których nie można było ponieśd w tym programie, a które były wskazywane jako
potrzebne, np. spotkanie podsumowujące projekt czy spotkania mentorek, mentee w trakcie trwania
projektu itp.
Wszystkie osoby zapytane, czy podjęty wysiłek wart był efektów, odpowiedziały twierdząco.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Nasz (projekt) był bezkosztowy. Nie mierzyliśmy pracy mentorek i mentee, a nasz to dwierd, pół etatu
pracy. A bardzo intensywna (praca) na etapie zamknięcia i bardzo intensywna na etapie zakooczenia.
Selekcja, koordynacja. Dwierd etatu w ciągu całego projektu. Sześd miesięcy – to jest etat od momentu
spotkania się mentorki z mentee do etapu zakooczenia. Miesiąc do dwóch od ogłoszenia, zebrania
aplikacji, selekcja, dobrane w pary, jak się wykruszały, to inne wskakiwały, i później jest to zamknięcie,
czyli de facto ten program trwał 8 miesięcy. (Czy Pani zdaniem dotychczasowe koszty, które były
poniesione, były warte tych poniesionych kosztów czy nakładu pracy?) Tak. No i ogromna satysfakcja
takiej sprawczości i takiej pomocy. Wizerunkowa, nie wiem. Udało nam się wesprzed, zadziało się dzięki
zaangażowaniu mentorek i pokazałyśmy, że tak warto działad i tak działało. K.
***
Wyceniam ten program. Powinien kosztowad około 200 tysięcy, taki półroczny program dla 50 osób. Dla
50 mentee. … Te 200 tysięcy najbardziej bym zagospodarowała do wdrożenia tego programu. K.
***
Parę godzin na telefonie. Ileś maili. 4 spotkania. Nie trzeba się spotykad. Pewne rzeczy sobie
przegadałyśmy. Spotkałyśmy się i zobaczyłyśmy swoją energię. Ludzie są różni. Nie każdy odbiera na tych
60

samych falach. Na pewno to jest czas. Czas wtedy trzeba by było wycenid. Czy mentor zarabia za godzinę
tyle, czy tyle. (A tak w godzinach pracy jak to wyglądało?) Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. M1
***
(Ile godzin zajął Pani mentoring?) To też zależy od tego, na jakim kto jest etapie. Jedna osoba może byd
bardzo rozwinięta biznesowo. Też takie spotykam. Druga osoba potrzebuje takich podstaw do
wyjaśnienia. Pewnie do 10 godzin na osobę. M2
***
(A czy te korzyści związane z udziałem w programie były, Pani zdaniem, warte tego wysiłku, czasu?)
W moim przypadku tak, dlatego że ja 5 lat myślałam o tym, żeby tę firmę założyd i 5 lat myślałam nad
tym, jaki to ma mied kształt i to właściwie trafiło tylko na takie popchnięcie: „to już teraz, teraz muszę
założyd, już dłużej nie przeciągaj”. To jest takie siedzenie – nie jest mi źle, mam tę firmę gdzieś tam
w głowie, że mogę ją założyd i tu się nadarza okazja, że już mogę ją założyd. U1
***
Obowiązek był jeden. Jak się zostało zakwalifikowanym, to była cegiełka 100 zł. To było jedyne
obciążenie finansowe. U3
***
Czy dotychczasowe korzyści były warte wysiłku i też czasu, bo go też trzeba było poświęcid? Oczywiście,
jak najbardziej tak. U3

2.11.4. Wpływ programów mentoringowych na sytuację zawodową mentorów
i uczniów
Specyfika programu sprawia, że udział w programie wprost wpływa na sytuację zawodową mentee –
zakładają one własną działalnośd gospodarczą. Ponadto podkreślają korzyści wymieniane wcześniej:
usieciowienie, samorozwój, pewnośd siebie. Jedna z mentorek także zwracała uwagę na ważnośd
samorozwoju w tym kontekście, czerpanie inspiracji, nowe pomysły (jak kanał TV internetowej), chod
wprost nie przekłada się to na jej biznes.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Tak, wpływa. Posiadają swoje firmy, a wcześniej siedziały w domach. Ich firmy się lepiej rozwijają,
korzyści, te wstępne pomysły na biznes zmieniały się podczas kontaktu z mentorkami. Pod wpływem
rozmów z mentorem okazało się, że to można zmienid i lepiej się na tym zna, że lepiej rokuje. Sytuacja
zawodowa mentee – bardzo się zmieniło. A jeśli chodzi o (korzyści) mentorek, to dostały pozytywny
impuls energetyczny tych młodych osób, ale nie inne. K.
***
Założyła firmę, ma stronę, zrobiła pierwsze prace, zarobiła pierwsze pieniądze. Przepraszam, jakie jeszcze
mają byd efekty tego? (Czyli tutaj ewidentnie jest wpływ na tę sytuację zawodową, bo faktycznie się
zmieniła?) Bo to o to chodziło, tak. Natomiast myślę też, że jest bardziej pewna siebie, bo też mi o tym
mówiła. M1
***
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(Czy myśli Pani, że pełnienie roli mentora miało jakiś wpływ na Pani rozwój czy karierę zawodową?) Jak
najbardziej. Moim zdaniem ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale to jest samorozwój. Ja w ogóle sama
dużo czytam i ten kanał, te tematy, to jest wszystko bardzo spójne. To są proste rzeczy, w życiu to tak
działa. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli zaczniesz robid coś dla innych, to zaczyna to wracad.
Dla mnie to jest absolutnie samorozwój. Ja spotykam się z dziewczyną i ona mi opowiada o swoim
biznesie, więc widzę też, jak się rozwija rynek. To nie chodzi o to, żeby czerpad od kogoś pomysły, ale
widzę, co się dzieje, bo się tym interesuję, przedsiębiorczością samą w sobie. Dla mnie to była możliwośd
do spotkania się, budowania relacji, do zobaczenia jak myślą inni, jak budują biznesy, bo to są różne
kategorie, na których ja się nie znam. (Usunięto) to są nowe kategorie, gdzie ja poznaję, jak funkcjonują
ludzie, jak się buduje ten biznes. Są pewne podstawy, które zawsze się sprawdzają, ale pewne kategorie
rządzą się swoimi prawami. (Czy myśli Pani, że to pełnienie roli mentora w jakiś sposób wpływa nie tylko
na rozwój Pani jako osoby, ale też na taką pozycję zawodową? Czy przekłada się to w jakiś sposób na
pieniądze, które Pani zarabia w firmie?) Nie bardzo. Jak (kanał TV internetowej) będzie zarabiał dużo to
pewnie tak. Na razie to jest bez pieniędzy. Dla mnie to jest dużo, jak się rozwijam. Jest to korzyśd sama
w sobie, że jestem w czymś lepsza, że znam się na czymś lepiej. To jest trochę takie mało wymierne, bo
pewnie jakoś na mój biznes też się przekłada, bo znajduję inne rozwiązania, patrzę inaczej na rynek, na
klienta, na biznes, docieram do innych klientów, bo ktoś o mnie usłyszał. To są takie rzeczy, których nie
jest Pani w stanie przeliczyd. To są takie połączenia, które gdzieś procentują z perspektywy czasu. M2
***
My dajemy wzorce, że tak trzeba robid. Jeżeli ja jestem mentorką dziewczyny i jej pomagam, to ona też
będzie się chciała dzielid swoją wiedzą z kimś innym. To jest fajne. Robi się sied. Nie zamykamy się
w swojej złotej klatce i mówimy: „mam dużo pieniędzy, bo zrobiłam biznes, odbieram nagrodę i idę do
domu”, ale wychodzę i mówię: „ja się tego nauczyłam, mam doświadczenie i niech to służy komuś
innemu”. Wydaje mi się, że takie dzielenie się wiedzą jest fajne i dawanie tego przykładu. Ludzie się mnie
pytają: „otworzyłaś (kanał TV) i jak na tym zarabiasz?”. Ja mówię, że nijak. Jest zdziwienie. Mówimy
o biznesie, o zarabianiu pieniędzy, ale nie na wszystkim trzeba zarabiad. M2
***
(Czy poza tym, że Pani podopieczni otworzyli firmę, to czy widzi Pani, że oni się w jakiś sposób rozwinęli?)
Za szybko o tym mówid. Na pewno. Otworzenie biznesu to jest już samorozwój, bo musi się Pani
wszystkiego nauczyd. Nie ma sztabu ludzi, którzy z Panią pracują, tylko Pani musi się znad na Internecie,
pozycjonowaniu, księgowości, pozyskiwaniu klienta, na sprzedaży, na wszystkim. To jest taki robot, więc
te dziewczyny musiały się rozwinąd. One są na pewno mądrzejsze od tych koleżanek, które pracują na
tym samym stanowisku. Ja to widzę po sobie i po osobach, z którymi pracowałam. To jest przepaśd.
W danej kategorii są mistrzami świata, natomiast to, czego ja się nauczyłam teraz, to jest po prostu
przepaśd. Przedsiębiorczośd zmusza do samorozwoju. M2
***
Przez to, że człowiek wchodzi w jakiś taki układ znajomości różnych i kontaktów i przebywa, jest
zapraszany ciągle na różnego rodzaju spotkania, eventy, przez to, że się kogoś zna i on mówi: „wiesz, ty
byś się tutaj nadawała, bo tu będzie organizowane takie spotkanie – albo będzie taki wykład, albo taka
konferencja – przyjdź, uważam, że masz coś do powiedzenia na ten temat”, to spotykając coraz więcej
tych ludzi, poznając ich, tworzy się taka sied. Zresztą takie było założenie Fundacji Kobiet, Sied
Przedsiębiorczych Kobiet. I to powoduje, że się firma rozwija, kariera się rozwija. Mogę zauważyd, że od
momentu, kiedy ta sied działa, pomysły w mojej firmie i kierunek się zmienia. Może nie ten główny, ale
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otwierają się różne inne możliwości, ponieważ ci ludzie – raz, że mnie inspirują, a dwa, że kreują, sami
dorzucają różne pomysły. Ja tego nie wymyśliłam, dużo ludzi po prostu do mnie przychodzi i: „A wiesz?
To jest takie świetne i może do tego by dołożyd jeszcze to czy tamto albo rozwinąd to w ten sposób”. To
jest bardzo inspirujące i sama bym tego nie wymyśliła. U1
***
Na mój rozwój osobisty miał ogromny wpływ. Ja bardzo dużo zmieniłam i w sobie, i w swoim życiu takim
osobistym. Nie tyle, że poczyniłam jakieś zmiany… Chodzi o to, że zupełnie inaczej zaczęłam patrzed na
wiele spraw… Na sytuację zawodową to się troszeczkę mniej przełożyło, aczkolwiek też w jakimś stopniu,
bo działam, bo już nie siedzę w domu i nie rozmyślam, co by działad, czy w ogóle działad i czy w ogóle ja
jeszcze mam szansę, tylko po prostu działam. U2
***
Tak jak mówiłam wcześniej, ja jestem jeszcze na początku tej drogi. Udało mi się natomiast dopiąd jakby
te (usunięto), zrobid tę stronę. W tej chwili te (usunięto) będą opublikowane w kilku branżowych,
lajfstajlowych pismach, ale raczej z tej branży (usunięto). Myślę, że teraz się okaże, jak ten program
wpłynął. To będzie chwila prawdy, bo w styczniu będą te publikacje, w styczniu ruszy też strona, więc ja
jestem jeszcze chwilę przed. Wysłałam zdjęcia tych (usunięto) do kilku pism i odzew był natychmiastowy.
Wszyscy chcieli opublikowad więc wydaje mi się, że… To nie było tak, że ja musiałam komuś zapłacid czy
załatwiad coś pod stołem. (uśmiech) To nie było jakieś wstawianie produktu za pieniądze, tylko po prostu
wysłałam te zdjęcia i wszyscy mi odpisali, że są bardzo fajne i czy mogą opublikowad, więc one będą się
teraz ukazywały. Myślę, że to już jest sukces dla mnie. Nie wiem, czy będą z tego pieniądze, ale jest
zainteresowanie. Gdyby nie ten program, to bym tego nie zrobiła po prostu. U3

2.12. Podsumowanie dotychczasowych programów mentoringowych, plany na
przyszłośd
2.12.1. Słabe i mocne strony programy „100 Nowych Firm w 2013 roku”
Koordynatorka jest w stanie wskazad słabe strony programu. Zauważa, że był to pilotaż realizowany bez
wsparcia finansowego i była to główna przyczyna tych słabości. Wymienia:
Brak spotkania organizacyjnego w grupie mentee. Takie spotkanie pozwoliłoby uniknąd
problemów organizacyjnych, komunikacyjnych (np. do kogoś nie doszedł e-mail). Stworzyłoby
także mikrospołecznośd, która daje większe możliwości działania dla beneficjentek, kooperacji;
Zbyt rzadkie spotkania mentorek. Takie spotkania wzmocniłyby społeczną rolę mentorek.
Mentorki zauważyły następujące słabe strony programu:
Nieznajomośd mentorek i mentee nawzajem przed rozpoczęciem programu, co pozwoliłoby na
właściwy dobór par;
Brak lepszego przygotowania mentorek, dłuższego szkolenia, nadania procesowi
mentoringowemu pewnej struktury, również np. szkolenia psychologicznego dla mentorek;
Można było lepiej nagłośnid projekt medialnie;
Brak spotkania roboczego, na którym mentorki mogłyby podzielid się doświadczeniami z udziału
w programie, podsumowania programu. Brak również spotkao roboczych w trakcie trwania
programu.
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Jako mocne strony wskazywały:
Dobrowolnośd, bezinteresownośd działania – inaczej niż w przypadku korporacji, gdzie ta
dobrowolnośd wchodzenia w programy mentoringowe jest czasem tylko teoretyczna;
Sam pomysł bezinteresownej pomocy kobietom przez inne kobiety;
Sprawnośd organizacyjna, biznesowa koordynatorek programu, ich wysoka kultura osobista;
Kontakt z mediami;
Dobrze przygotowany program mentoringu;
Nowoczesne podejście do wykorzystania technik IT.
Z punktu widzenia mentee słabymi stronami były:
Niedostateczna promocja firm, które powstały. Taka promocja mogłaby przyczynid się do tego,
że te firmy miałyby większe szanse utrzymad się na rynku;
Pewnego rodzaju niepewnośd towarzysząca wkraczaniu na nową drogę zawodową i poczucie, że
musi się udad „albo teraz, albo nigdy”;
Niekoniecznie wszystkie mentorki to były „bardzo atrakcyjne nazwiska”;
Ten program jest zbyt dużym przedsięwzięciem, by mógł byd kompleksowo prowadzony
samodzielnie przez dwie wolontariuszki. Rozbudowanie go organizacyjnie zadziałałoby na jego
korzyśd, można by wiele elementów dopracowad;
Nie wszystkie warsztaty skierowane do mentee były poprowadzone profesjonalnie. Niektóre
były stratą ich czasu;
Brak co najmniej dwóch wspólnych spotkao uczestniczek programu w roli mentee, które by je
zintegrowały, pozwoliły poznad się i skorzystad z tych znajomości.
Natomiast mocnymi:
Możliwośd nauki prowadzenia działalności gospodarczej od najlepszych;
Współpraca z autorytetem;
Bezinteresownośd pomocy, nieodpłatnośd w sytuacji, gdy przy rozpoczynaniu działalności liczy
się każda złotówka;
Możliwośd w miarę swobodnego ustalenia ram współpracy z mentorkami, łącznie z pomocą ad
hoc;
Możliwośd poznania kontaktów biznesowych mentorki;
Możliwośd wejścia na nową ścieżkę życiową. Ta droga mentoringu połączona z założeniem
własnej działalności jest dobrym sposobem na poznanie siebie;
Osobiste zaangażowanie koordynatorek programu, mobilizowanie mentee. Nieodpłatne
zaangażowanie osób, które prowadziły jednocześnie swoje własne firmy zobowiązywało mentee
do tego, by nie zawieśd swojej mentorki.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Słaba, to był pilotaż i słaba koordynacja ze względu na finanse. Brak spotkania na początku, aby
wszystkie się spotkały. Pod koniec udało nam się takie warsztaty stworzyd. I one zaczynały się ze sobą
identyfikowad. „Ja ci w stronie www pomogę, a ja ci w sprzedaży”. Bycie w takim programie tworzy taką
mikrospołecznośd, która daje możliwośd działania. I to jest ogromny potencjał. Zainicjowanie takich
spotkao w trakcie trwania tego programu by uruchomiło jeszcze większe pokłady kooperatywności, co
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jest bardzo ważne w stymulowaniu i w rozwijaniu małych firm. (A z minusów?) Jest taki drugi pułap
współpracy z mentorkami, gdyby one się częściej z sobą spotykały. Program przez tę społeczną rolę, to te
kobiety są otwarte i na otwieranie procesów biznesowych. K.
***
Ja mówiłam Pani na początku, że dla mnie słabą stroną jest to, że nie znają się ludzie. Ale chyba nie
można inaczej. Mocna strona taka, że jest to rzeczywiście taki akt takiej dobrowolności, że nikt tutaj
naprawdę niczego nie musiał, po prostu chciał. A zwykle, jeżeli się rzeczywiście chce i ma się taką
gotowośd, to wtedy człowiek inaczej do tego podchodzi. To pewnie to jest taką siłą tego. Firma,
korporacja, to ta chęd nie jest do kooca takim wyborem, nie jest taka wolna, bo tam jest sporo różnego
rodzaju uwarunkowao i pozycji i ciągle razem jesteśmy w tej firmie, więc to nie jest tak do kooca, że się
mogę zgodzid albo nie zgodzid. Teoretycznie tak, ale w praktyce niekoniecznie. A tutaj naprawdę to było
absolutnie wolne, nikt się nie musiał zgłaszad, że poprowadzi. Nawet nie było takiej prośby. Ja chyba
nawet sama wyszłam z tym, bo mnie proszono o to, żebym zrobiła jakieś szkolenie na ten temat, a ja
zaproponowałam, że też się mogę zająd dziewczynami. Zupełnie spontanicznie, bo wtedy jest najlepiej.
Z innymi kobietami, jestem przekonana, tak samo było, że one się same tam… M1
***
Jakby był większy PR, pieniądze na to, żeby to rozgłosid, to byłaby większa korzyśd dla Fundacji, która
lepiej mogłaby się do tego przygotowad i lepiej zweryfikowad mentorki i mentee. Ja się dobrze z tym
czułam. Nie czułam jakichś braków. Oni mi wyjaśnili na tym spotkaniu, jaka jest nasza rola. Ja inaczej
działam, szybko działam. Spodziewałam się, że wszyscy będą tak działad. Każdy ma swój tryb. Może
jakieś szkolenie z psychologii by się przydało, chociaż wydaje mi się, że one wyczerpały ten temat.
Wydaje mi się, że jakby było większe wsparcie mediów, że to by się nagłośniło, że jest taki program
wsparcia, na jakich zasadach, opis pokrótce, żeby te dziewczyny wiedziały, czego mogą się spodziewad,
jakieś spełnione kryteria ich, że nie będzie tylko tak, że one napiszą piękny list, że są cudowne
i fantastyczne, tylko, że one pokażą dokładnie, co zrobiły, dwiczenia, to byłoby to pomocne. M2
***
Uważam, że najmocniejszą stroną był sam koncept. Dzielenie się wiedzą for free. Uważam, że to jest
dobre, że robiłyśmy to dlatego, że chciałyśmy to robid. Jeżeli chodzi o wadę, to można by było zrobid
strukturę, lepiej się przygotowad, ale z tym wiązały się też jakieś duże pieniądze. Można by było to lepiej
nagłośnid. W telewizji to było i tam było dużo tych zgłosid. Zawsze można coś poprawid. W biznesie
zawsze można coś poprawid. To jest takie szukanie. M2
***
A, wiem, czego mogło braknąd, tak hipotetycznie teraz, takiego spotkania po, takiego spotkania już post
factum, roboczego i dzielenia się wiedzą na temat procesu mentoringu. M3
***
(Co było najmocniejszą, a co najsłabszą stroną programu mentoringowego, w którym brała Pani udział?)
(Prezes i Wiceprezes) są wyśmienitymi organizatorkami. Cechują się wyjątkową kulturą osobistą. Są
niezwykle sprawne biznesowo. Myślę, że to też… To, co robiły do tej pory w swoim życiu zawodowym, ma
ogromny wpływ na to, co osiągnęły w tym programie. Kontakt z mediami. Z takimi mediami, jak „Dzieo
Dobry TVN”. Więc, no, to jest kupa rzeczy, które one zrobiły. To są bardzo silne punkty. Bardzo dobrze
przygotowany program do mentoringu. W kwestii IT nowoczesne podejście. No, mówię Pani – super. …
Słabe strony, uważam, że tak: można było zrobid dłuższe szkolenia. Tylko, no, to jest zależne od
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wynagrodzeo i tak dalej, czasu… Ewentualnego wolnego czasu mentorek. No, te robocze spotkania, które
można było tutaj dołożyd… Więcej takich spotkao. M3
***
A sam program, liczyłam na to, że będzie miał troszeczkę więcej promocji, że będzie robił… Tak, że te
firmy będą troszeczkę więcej nagłośnione. Sama Fundacja Kobiet jest młodą organizacją i co prawda
(osoby z Fundacji) robią, co mogą, naprawdę, tutaj nie mogę im nic zarzucid, bo bardzo się starały, żeby
jak najbardziej nagłaśniad to, ale jednak uważam, że do tego powinien byd dopasowany jakiś taki
konkretny program promocyjny… One w tym programie polegały tylko i wyłącznie na własnych
możliwościach promocji tego, a gdyby powstał jakiś taki program, który towarzyszy programowi
mentoringowemu, czyli np. pokazuje innym na bieżąco albo jest na koocu jakoś sumowany
i pokazywany, tworząc promocję, wtedy te firmy miałyby większą siłę startu, co, uważam, też ma sens,
bo jak wiemy ze statystyk, co trzecia firma się zamyka, właściwie tylko 1/3 przetrwa 5 lat, nawet mniej
niż 1/3, więc to świadczy o tym, że jednak rynek jest słaby i ta promocja jest potrzebna. Uważam, że to
powinno iśd równolegle… Myślę, że nawet PARP mógłby wspierad takie coś, można by było to pokazywad
jako przykłady. Już nie chodzi o samą promocję firmy, konkretnego produktu, tylko jakby tego procesu
odważenia się, spróbowania, gdzie tak dużo ludzi mówi o tym, że chciałoby pracowad dla siebie, albo
chciałoby pracowad w domu. Przecież to nie jest tak, że każdy musi zakładad firmę, otwierad sklep
w takim rozumieniu dużego przedsiębiorstwa. Dużo ludzi chce prowadzid działalnośd gospodarczą,
pracowad dla tej firmy, dla której pracuje, tylko w domu albo na innych warunkach, nie siedząc do
godziny 20 w biurze. U1
***
Gdyby stworzyd taką usługę na rynku, że można sobie wykupid półroczny program mentoringowy, jak by
to wyglądało, jako produkt, i on kosztuje np. 6 tysięcy zł. Mentor jest do dyspozycji osoby w różnych
zakresach, powiedzmy sobie, że to jest średnio… Było tam założone, że to ma byd średnio 6-8 spotkao,
ale jak słyszałam, to jedni mieli więcej, drudzy mieli mniej, to w ogóle nie obowiązywało, że tak powiem,
bo to po prostu życie kreuje, kiedy możemy się spotkad, nie możemy tego założyd, zaplanowad do kooca.
Gdyby stworzyd taką usługę i trzeba by było za nią zapłacid, i jeszcze trzeba by było trzymad się jakiegoś
programu tego mentoringu, to myślę, że to by nie miało takiego działania jak tu. Tutaj jest docenienie
tego, że to jest przede wszystkim za darmo, co jest w przypadku osób otwierających firmy, gdzie każda
złotówka się liczy, dosyd istotne. Dwa, że te ramy nie są powiedziane, tak jak spotkania od godziny do
godziny i to kosztuje tyle, i jak będzie 15 minut dłużej, to będzie do rachunku doliczone. I to, że jest ta
relacja, jest to poczucie takiej wspólnoty kobiet, które sobie pomagają nawzajem. I tutaj jeszcze jest ta
idea wsparcia takiego ogólnego. … To jest po prostu takie poczucie, jakby ktoś był młodym projektantem
ubrao i dostaje teraz taką możliwośd: „Słuchaj, możesz się spotykad z Armanim przez pół roku, kiedy
chcesz, pisad do niego, dzwonid w nocy nawet i on ci musi pomóc wystartowad, tobie jako młodemu
projektantowi”. To jest takie: „Wow! Mogę uczyd się od najlepszych? Może ktoś mnie trzymad za rękę?
Powiedzied mi jak? Może mi pomóc w tym i jeszcze mam wsparcie”. To jest olbrzymi bonus. To jest lepsze
niż kredyt w banku na rozpoczęcie działalności. (A widzi Pani jakieś słabe strony tego programu?) Nie,
oprócz braku tego programu promocyjnego większego, to nie. U1
***
Blaski takie, że sama współpraca z autorytetem, to jest chyba to, co powoduje, że wchodzi się w inny
świat, bo poznając też znajomości tej osoby, poznając trochę tę osobę od kuchni, to jest nowa ścieżka
życiowa, „nie wiedziałam, że można tak myśled o czymś”. Jest takie zderzenie z innym światem,
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światopoglądem, też prywatnie. Cienie są takie mentoringu, że to jest droga, na którą się wkracza i nie
powinno się z niej schodzid, bo to oznacza jakąś tam porażkę. Tym cieniem jest na pewno niepewnośd,
czy ja sobie poradzę, czy ja dam radę, czy to jest na moje siły, a z drugiej strony jest takie poczucie „no
zaraz, zaraz, wszystko mam, umiem, wiem i jeszcze mam mentora takiego i co? Nie dam rady?”. To jest
też takie stawianie siebie w pułapce psychologicznej, że jak teraz mi się nie uda, to naprawdę już… Albo
teraz, albo nigdy. U1
***
Na pewno w takim programie można się wiele o sobie dowiedzied, dlatego że mentoring jest
nieprzewidywalny, tak jak nieprzewidywalne jest zakładanie firmy i rozwijanie jej, w którym kierunku ona
ma iśd, jakieś zarządzanie przede wszystkim sobą i firmą, i pomysłami, i godzenie tego wszystkiego.
Można się dużo rzeczy o sobie dowiedzied. To jest bardzo ciekawa droga, bardzo pouczająca. Radzę to
wszystkim ludziom, którzy… Same dwie moje koleżanki rozpoczęły taką drogę, które namówiłam do tego,
które po prostu utknęły w takim punkcie życiowym martwym, że „no dobrze, już nie chcę tej pracy
w korporacji, mimo że to jest bezpieczna praca w jakimś stopniu, jeżeli w ogóle można powiedzied, że
w dzisiejszych czasach jakaś praca jest bezpieczna, tylko ja na tyle jestem kreatywna w swoim życiu, że to
już nie, już wyrosłam z korporacji, teraz chcę robid coś na własny rachunek”. Zresztą właścicielki, panie,
które prowadzą Fundację Kobiet, dokładnie taką mają ścieżkę zawodową, wiele lat przepracowanych
w korporacji i wreszcie gdzieś musi byd ujście spełnienia siebie, czyli spełnienie tego, że nie tylko jest to
praca zarobkowa, ale też musimy w jakiś sposób inne nasze potrzeby zaspokajad. U1
***
Ponieważ pierwszy raz było to organizowane, to na pewno jest to do dopracowania w różnych
szczegółach, ale też rozumiem, że Fundacja nie dysponowała od razu takimi możliwościami, żeby np. te
osoby, które są mentorami, to były bardzo atrakcyjne nazwiska. U1
***
W ogóle program bardzo pozytywnie oceniam. Ja myślę, że tylko, że sił fizycznych zabrakło, żeby to do
kooca było tak wspaniale, jak się zaczynało. Z różnych, nie wiem jakich powodów, ale dziewczyny
funkcjonują same. One się posiłkują troszeczkę wolontariuszami, ale są same, a to jest naprawdę duże
przedsięwzięcie, żeby to prowadzid samemu… Co plusem, a co minusem było? Tak jak mówię, cały
program – bardzo plus, ale niektóre warsztaty nie do kooca… Zamysł warsztatu dobry, a realizacja już nie
do kooca. Idziemy na jakiś warsztat i okazuje się, że właściwie to nam nie bardzo o to chodziło, że tak
naprawdę to chodziło nam, żeby było troszeczkę głębiej, troszeczkę szerzej albo zupełnie o coś innego.
(Myśli Pani, że z czego to wynikało?) Myślę, że te siły fizyczne nie pozwoliły już na zapoznanie się
szczegółowe z ofertą danego warsztatu, czyli zapowiadał się bardzo szumnie, bardzo atrakcyjnie
i fantastycznie, mój ulubiony (nazwa warsztatu), nie wiem, czy już Pani coś na ten temat słyszała? To był
jeden z ostatnich warsztatów, właściwie ostatni warsztat, na który czekałyśmy od samego początku, bo
to było bardzo szumnie zapowiedziane, że to jest warsztat, na którym poznamy, jak siebie prezentowad,
jak się zachowad przed kamerą, jak zmienid swój wygląd. Miałyśmy stamtąd wyjśd jak damy piękne,
telewizyjne, prezentujące się i w ogóle, a na dodatek miałyśmy jeszcze zostad obdarowane sukienkami,
butami, torebkami. Miałyśmy wrócid piękne i odmienione, a to była jedna wielka porażka. Sukienki były
z second handu, warsztat był w ogóle nie na temat. Myślę, że to wynikało nie z tego, że dziewczyny
z premedytacją wpuściły nas w taki kanał, tylko zabrakło im fizycznie sił, żeby pojechad i zobaczyd
wcześniej, zbadad, co to za warsztat. U2
***
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Gdyby odbywały się takie spotkania tylko dla nas… dla tych uczennic… dla tych uczennic i mentorek… No
nie wiem. Gdyby nawet były dwa takie spotkania, to myślę, że byłoby to takie mobilizujące i taka
wymiana naszych doświadczeo by nam na pewno pomagała w jakiś sposób. Po prostu grupa wsparcia. …
To pewnie byłoby fajne. Ja właśnie napisałam, bo wypełnialiśmy taką ankietę na koniec programu, że to
by wzbogaciło ten cały program. To są osoby rzeczywiście bardzo różne: w różnym wieku, z różnymi
doświadczeniami zawodowymi, ale wydaje mi się, że mają taką wspólną energię i razem można byłoby
jeszcze więcej zrobid. U3
***
Trochę to było na zasadzie… To jest prototyp, to w ogóle pierwszy raz to wszystko się odbywało więc
myślę, że może gdyby było takie spotkanie nas wszystkich, to by było więcej korzyści jeszcze, ale to nie
jest tak, że coś źle zadziałało. Mogłoby byd jeszcze lepiej, ale myślę, że jak na ten pierwszy raz, to było
super. Nie spodziewałam się, że to aż tyle… Myślałam, że może 50 procent dotrwa do kooca. U3
***
Bardzo mocną stroną są jego autorki, bo one osobiście doglądały tego swojego inwentarzu. Pisały do
nas, dzwoniły… Oprócz mentorek, które w naturalny sposób nas dopingowały, ale rzeczywiście był taki
dozór tej Fundacji nad nami. To nie tak, że one dały nam te mentorki i róbcie, co chcecie, tylko one nas
cały czas jeszcze jakoś mobilizowały, pytały o nasze wyniki. To, że one się tak osobiście w to angażowały,
to też dzięki temu odniosły sukces w tym programie, bo dzięki temu dużo osób – podobnie jak ja – miało
taką motywację, że też nie mogą zawieśd, skoro się dostały do tego programu, ktoś się w to zaangażował
nieodpłatnie, poświęcił swój czas, ktoś, kto ma, powiedzmy, dużą firmę na głowie. To nie tylko chodzi
o nas, ale o całą Fundację też, że to trzeba dla niej robid. U3

2.12.2. Rekomendacje na przyszłośd
Wszystkie mentorki i mentee biorące udział w badaniach rekomendowały kontynuowanie programu
w przyszłości. Aczkolwiek podzieliły się również opiniami, co można byłoby w nim jeszcze ulepszyd.
Koordynatorka bazując na doświadczeniach wyniesionych z tego pilotażowego programu zauważyła, że:
W następnym programie selekcja mentee powinna byd bardziej szczegółowa. Czytając jedynie
zgłoszenia, trudno było ocenid motywację kobiet, a ona przesądzała o tym, czy dane osoby
pozostaną w programie, czy będą z niego odpływad;
Brakowało również budżetu. W przyszłości warto zdobyd środki finansowe (na przykład z PARP),
by dołożyd moduły edukacyjne, warsztaty, które uzupełniałyby mentoring;
Powinno się także zaangażowad koordynatora, który poświęci się tylko programowi, będzie
pisad np. instrukcje;
Można by rozbudowad stronę internetową programu o podstrony przeznaczone tylko dla
uczestników. Taką wirtualną przestrzeo, gdzie znajdowałyby się informacje tylko dla mentorek
i mentee;
Należałoby rozważyd wprowadzenie pewnej odpłatności dla mentee, by bardziej świadomie
podejmowały decyzję o uczestnictwie w programie.
Koordynatorka poproszona o przekazanie rad dla osoby chcącej uruchomid podobny projekt
zasugerowała, by uzbroiła się ona w cierpliwośd, miała wizję, energię i zapał do działania. Podstawą
sukcesu jest wzbudzenie społecznego zaangażowania mentorek i zmitygowanie oczekiwao mentee.
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Uważa, że nie należy płacid mentorkom. To nie motywacja finansowa sprawia, że mentorka chce byd
mentorką, tylko chęd pomagania innym. Ewentualnie rekompensatą może byd promocja mentorek.
Mentorki uczestniczące w badaniu poruszały w swoich wypowiedziach następujące kwestie związane
z przyszłością projektu lub tym, co chciałyby w nim zmienid:
Częstsze spotkania z mentee;
Zamykanie mentoringu w sztywne ramy, narzucanie mentoringu mentorom i mentee zabija jego
istotę. Nie powinno się formalizowad i robid zawodu z mentoringu;
Z drugiej strony pojawiła się opinia, iż mentoring powinien byd odpłatny, bo wiąże się to
z docenieniem wartości, które mentee otrzymuje od mentora;
Przeprowadzenie rozmowy face to face na etapie selekcji mentee by sprawdzid, które z nich
faktycznie są zdeterminowane, by firmę otworzyd i odpowiednio do tego przygotowane, tak by
nie tracid czasu na te, które z programu i tak wypadną;
Zrobienie kategorii tematycznych, określenie tematów, które mentor powinien „przerobid”
z mentee. Schemat pracy pozwoliłby uniknąd sytuacji, że coś zostało przeoczone;
Zorganizowanie programu na większą skalę, tak by więcej osób z całej Polski również
z mniejszych miejscowości mogło w nim uczestniczyd, może w formie on-line;
Lepsze przygotowanie mentorek do pracy;
Powinno byd więcej spotkao podsumowujących dla mentorek.
Uczestniczki programu w roli mentee sugerowały natomiast:
Dostosowanie formy mentoringu do etapu, na którym znajduje się mentee, np. po tym
pierwszym doświadczeniu uczennica poszukiwałaby bardziej „fachowego” mentoringu, stricte
biznesowego. Fundacja organizuje taką pomoc, np. w postaci śniadao biznesowych;
Uważniejszy wybór mentorek do projektu, takich, które cieszą się przede wszystkim
autorytetem, a przy okazji potrafią przekazad wiedzą i przede wszystkim naprawdę się angażują
w mentoring. Mentor niekoniecznie musi znad się na branży mentee.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Co mogłoby byd udoskonalone w kolejnej edycji programu: Ten program był robiony społecznie i bez
żadnego wsparcia finansowego. Nawet nie mogłyśmy sobie na to pozwolid. Myślę, że to był słaby punkt,
że lepiej powinniśmy wyselekcjonowad te osoby, by uniknąd takiego odpływania od programu osób,
które były jednak średnio zmotywowane, a nie wypłynęło podczas analizy tych zgłoszeo, bo w trakcie
programu dostały pracę w jakiejś instytucji, więc ich pomysł zakładania firmy nie był taki mocny. Taki
ostateczny. K.
***
(Czego brakowało Fundacji w realizowaniu tego programu?) Budżetu. Pilotażu, żeby go pilotowad
i obserwowad, aby dołożyd do niego pewne elementy. I w pełni go zrealizowad w przyszłości. Specyfika
mikroprzedsiębiorstw jest taka, że często takim osobom brak fachowej wiedzy w zakresie
przedsiębiorczości. I w przyszłości chcielibyśmy dołożyd takie moduły edukacyjne, wiedzowe, warsztaty.
Jak pozyskiwad klientów, jak sprzedawad, jak pozyskiwad klientów, skąd brad pieniądze? To jest moduł
zewnętrzny, który chcielibyśmy dorzucid do tego mentoringowego. K.
***
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Chciałabym móc pozwolid sobie na zaangażowanie takiego koordynatora, który mógłby robid instrukcję.
Ja to robiłam, ale taką osobę oddaną, poświęconą tylko temu. I dołożyd moduły spotkao osób
włączonych. Spotkao mentorek z mentee. Dołożyłabym sobie stronę z miejscem dla nas, z informacjami –
przestrzeo wirtualna. Strona internetowa z kodowanym miejscem. K.
***
(A gdyby miała Pani otrzymad wsparcie, to jaka i od kogo taka pomoc by się przydała?) Pieniądze. Polska
Agencja Przedsiębiorczości powinna nam pomagad. K.
***
(Gdyby miała Pani doradzad swojej Fundacji czy firmie, to jakich wskazówek czy przestróg by tutaj Pani
udzieliła?) Musi się uzbroid w cierpliwośd, musi byd wizjonerem i musi mied energię i zapał, który rozpali
innych. I może jeszcze to nie wyszło. Podstawą sukcesu jest wzbudzenie społecznego zaangażowania
mentorek i zmitygowanie oczekiwao mentee, bo mentorki muszą chcied się angażowad, i uważam, że nie
można płacid mentorkom, bo to pozbawi sensu. Sprawi, że ten program rozjedzie się bardzo szybko. To
nie motywacja finansowa sprawia, że mentorka chce byd mentorką, tylko chęd pomagania innym.
Ewentualnie rekompensatą jest nagłośnienie ich działao, że coś działały. Mentee za dużo oczekują, ze
względu na pieniądze, które zostały przez UE. Wprowadziłabym pewien sposób odpłatności dla mentee.
Rozważałabym pewną odpłatnośd, aby dokładnie mogły oczekiwad od programu i aby były za to
odpowiedzialne i świadomie podejmowały decyzję. K.
***
Nie (nic bym nie zmieniła we współpracy). Może bym częściej się z nią (mentee) spotykała, ale to pewnie
też dla przyjemności raczej i dla jakiegoś większego jej wzmocnienia, ale też nie dlatego się z nią nie
spotykałam, że nie chciałam, tylko po prostu kwestia czasu. Były wakacje po drodze, ona ma dzieci,
wyjeżdżała gdzieś tam. M1
***
(Pani ten mentoring widzi jako strefę, której nie należy ruszad?) Dokładnie, jako strefę, którą trzeba
zostawid, dlatego że najlepiej wie ta osoba, która potrzebuje mentora, kto jest jej potrzebny do tego,
żeby tym mentorem byd. I nikt mnie tego nie nauczy. Ja nawet mam doświadczenia ze sprzedaży, że
ludzie fantastycznie sprzedawali, świetnie sobie radzili, po czym poszli na szkolenie, jak mają sprzedawad
i przestali umied to robid. A co dopiero mówid o takim mentoringu? Wie Pani, ile my mamy takich
mentorów w Polsce, którzy pomagali, którzy gdzieś tam pomagali, którzy gdzieś tam prowadzili to?
Nauczyciele, inne osoby, w rodzinie bardzo często jacyś ludzie. Nawet gdyby ktoś im powiedział, że są
mentorami, to oni by się zdziwili, w ogóle nie wiedzieliby, że są. I po prostu to robią, pomagają,
prowadzą. A tutaj „zrobimy zestaw taki, siaki, co można, czego nie można, wypunktujemy”. I ja na
pewno nie będę się bawiła w taki mentoring, jeżeli to będzie wyglądało w taki sposób. M1

***
(A gdyby Pani miała doradzad szefowej fundacji, to rekomendowałaby Pani kontynuowanie tego
mentoringu czy raczej zaniechanie?) Myślę, że tak. Myślę, że to jest fajna sprawa. Skoro wyszło, to jest
szansa na to, że mogłoby wyjśd więcej. M1
***
Ja mówiłam to kilka razy – zostawid więcej miejsca na „flow”, zostawid więcej miejsca na przepływ,
zostawid więcej miejsca na swobodę, nie formalizowad na siłę, nie instytucjonalizowad, nie zrobid
zawodu „mentor”, bo zniszczy się piękną ideę. M1
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***
Ja bym pewnie poszła inaczej, bo pewnie bym wróciła do (Prezeski Fundacji) i zapytała, jak
selekcjonowad te dziewczyny, żeby nie tracid czasu na te, które tak naprawdę tego biznesu nie chcą
otworzyd. Żeby wyselekcjonowad te osoby, które się klasyfikują do tego, żeby to zrobid. Żeby one coś
miały zrobione, a nie żeby to był tzw. Kubuś marzyciel, że „ja bym chciała otworzyd biznes, ale generalnie
zróbcie to za mnie”. Takie bym od razu odrzuciła, bo szkoda prądu. Wybrałabym te dziewczyny, które
rzeczywiście są zdeterminowane, które chcą coś zrobid, które rzeczywiście chcą coś zrobid, bo 90% mówi,
że chce coś zrobid, ale 50% mówi, że chce coś zrobid i 50 jest przygotowanych. Spośród tej oferty, gdzie
one pisały swoje pomysły na koncept, mogło byd tak, że ktoś słabiej pisał, a był już o krok dalej i bardziej
zdeterminowany. Papier nam tego nie przekazywał. Może na etapie selekcji przeprowadziłabym
rozmowę. M2
***
(Czy zmieniłaby Pani coś w samym sposobie współpracy z uczniami?) Może zrobiłabym to w jakiś bardziej
usystematyzowany sposób. Kategorie tematyczne, ale czy to ma jakiś głębszy sens, to nie wiem. Jeżeli
Wy byście robili ten program to pewnie to by było ważne. Zrobienie kategorii tematycznych, tematów,
które taki przedsiębiorca musi przerobid w jakieś kategorie może i jest dobre, bo wtedy byłby jakiś
schemat pracy. Nie byłaby to trochę taka partyzantka, bo jak oni wracają do nas z różnymi tematami,
mają z nimi na bieżąco problem, to jest trochę partyzantka. Może tak to ma wyglądad. Ja nie mam na
ten temat zdania, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. My rozwiązywaliśmy bieżące problemy.
Odpowiadaliśmy sobie na bieżące pytania i to wszystko. One tego potrzebowały. Może jakby był schemat
jakiejś współpracy, to może zrobiłybyśmy jeszcze coś, co przegapiłyśmy, co ona nie ma wiadomości, że
jest jej potrzebne, a ja nie weryfikuję tego tak głęboko, że nie wiem, że ona na przykład tego nie wie. Ona
wraca do mnie z tematami, które ją zmusiły do przemyśleo, natomiast może po drodze jest jakiś
nieruszony aspekt, jakaś kategoria, której ona nie zrobiła w prowadzeniu biznesu, a o której powinna
pamiętad. Wydaje mi się, że to byłby schemat. M2
***
Nie wiem, jak to wyglądało od strony wszystkich mentorek. Na pewno można coś poprawid od naszej
strony jako mentorek, żebyśmy mogły byd jeszcze lepsze, jeszcze bardziej zaangażowane, jakby była
struktura, gdzie byśmy wiedziały jak mamy iśd. M2
***
(Gdyby miała Pani jeszcze raz doradzad szefowej fundacji, to czy zarekomendowałaby Pani
kontynuowanie, czy zaniechanie tego programu w przyszłości?) Kontynuowanie… To jest bardzo fajna
rzecz i uważam, że pomaga. Fajnie by było, jakby to była większa skala. Zaczyna się od jakiejś skali, żeby
to objęło całą Polskę, nie tylko Warszawę. To by było cudowne. My mamy tu w Warszawie mnóstwo
możliwości. Jak ktoś bardzo chce się uczyd, to się uczy, bo jest mnóstwo spotkao. Ja pochodzę z małego
miasta. Wiem, jak tam wygląda życie. Uważam, że pokazanie takiego światełka w tunelu, że się da, a ja
komuś pomogę, to jest cudowne. M2
***
Uważam, że to jest naprawdę fajna inicjatywa. Chciałabym, żeby to objęło całą Polskę, żeby był sztab
ludzi, którzy się tym zajmują, żeby chcieli to robid. Trzeba by było znaleźd ludzi z pasją, dobrze ich
wyszkolid, nawet z tej samej przedsiębiorczości, bo myślę, że nawet jak ktoś jest mentorem, to popełnia
dużo błędów. Żeby to była naprawdę świadoma osoba, dobrze przygotowana. Wtedy to będzie działad.
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Żeby mentee, które się zgłaszają, dokładnie wiedziały, czego mogą oczekiwad, jakiego wsparcia mogą
oczekiwad. To był taki pionierski program. Ja uważam, że dziewczyny sobie świetnie poradziły. Ja bym
pewnie lepiej tego nie zrobiła. To była naprawdę ogromna praca. Ja myślę, że zawsze można coś lepiej
zrobid. I po tej stronie i po stronie organizacyjnej. To nie polega na tym, żeby to robid w Warszawie i robid
show, tylko w całej Polsce. Uważam, że to ma dużą przewagę nad szkoleniami, tylko pytanie jest takie,
jakie to ma przełożenie na dużą skalę. Można by było to zrobid online. Nie wiem, jakie tam są koncepty.
M2
***
To może byd strasznie niepolityczne, to co powiem, i zastanawiam się, czy to powiedzied. Ujmę to w takie
słowa: mentoring powinien byd odpłatny. Po prostu. Koniec, kropka. Powinien byd odpłatny. Dziewczyny,
one wiedzą o tym. Wiedzą o tym i wiedzą, że to jest potrzebne, bo, jak to powiedzied? Pewnie wyjdę na
jakiegoś, kogoś strasznego. Myślę, że to jest związane z docenieniem drugiej strony. Takim pełnym
docenieniem, co się uzyskuje. W takim projekcie, w którym brałam udział wcześniej, to było odpłatne
i też były jakieś tam trudniejsze rzeczy, że na przykład mentor i mentee nie zgrali się do kooca. Wszystko
się zdarzało, tak jak to zdarza się w ogóle w relacjach ludzkich. Natomiast, natomiast chyba wydaje mi
się, że, że tu jest kwestia odpłatności i to bardzo porządnej odpłatności, ponieważ tu dzielimy się
doświadczeniem swojego życia, zarówno biznesowego, osobistego. I to musi mied konkretny wymiar
w postaci wynagrodzenia. M3
***
… jak się robi coś za darmo, a jak się robi coś za drobny pieniądz? No to nie ma co tu porównywad. Ja
mówię o takim, mówię trochę jak coach. Ponieważ działamy na dwóch poziomach, świadomym
i nieświadomym. I na nieświadomym poziomie wpływ wynagrodzenia na naszą pracę jest. … to, co
mówię, jest trochę niepopularne, ale okej. Tak uważam. M3
***
… natomiast byd może takich spotkao roboczych, podsumowujących cały plan, mogło byd więcej tutaj
w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. M3
***
Zdecydowanie kontynuowanie i pozyskiwanie środków na to. Zdecydowanie, bo to jest po prostu robota,
którą wykonały, ogromna. Na własnym czasie i własnych środkach. M3
***
Teraz bym wybrała (mentoring) bardziej fachowy taki… bo już jestem przedsiębiorcą, już wiem, jak to się
robi, już przeszłam przez ten okres najtrudniejszy założenia tej firmy, promocji tej firmy, wiem, jak się
współpracuje z klientem, wiem, jakie szanse mam na rynku. Teraz bym szukała mentoringu stricte
biznesowego, czyli kogoś, kto… Zresztą Fundacja to organizuje, bo organizując Śniadania
Przedsiębiorczych Kobiet, zaprasza kobiety, które już gdzieś tam są dalej w tej drodze i dzielą się
doświadczeniem. Szukałabym kogoś, kto by mnie poprowadził: „masz taką firmę, z taką specyfikacją, to
musisz uprawiad taką politykę biznesową, to musisz iśd w tym kierunku, na to musisz kłaśd nacisk”. U1
***
(A gdyby Pani miała doradzad szefowej fundacji, czy rekomendowałaby Pani kontynuowanie takich
programów mentoringowych, czy zaniechanie?) Jak najbardziej rozwijanie tego, czyli udostępnianie jak
największej ilości autorytetów po to, żeby był jak najbardziej trafny wybór.U1
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***
Słyszałam też głosy takie od dziewczyn, które trafiły na nietrafione mentorki, dlatego że ta mentorka
albo nie potrafiła przekazad wiedzy, albo mało się angażowała. Tu są też potrzebne takie cechy
charakteru, predyspozycje, że ja chcę się zaangażowad za darmo, co w dzisiejszych czasach też jest
ważne, chcę zaangażowad swój czas, swoje serce po to, żeby pomóc młodszej kobiecie wystartowad. Jest
potrzebne tu zaangażowanie. Jeżeli ktoś miał z mentorką słaby kontakt albo nie zadziałała chemia, albo
ktoś: „wiesz, ja ci nie doradzę, bo ja się na tej branży nie znam”, takie podejście, a tu nie trzeba się znad
na branży, mentor niekoniecznie musi się znad na tej branży, to jest wtedy stracony czas. U1
***
Może Fundacja nie ma takich dojśd, nie ma takich możliwości, ale na pewno to można by było
przygotowad. Wspierając Fundację na pewno można jakimiś innymi sposobami ściągad tych ludzi, żeby ci
ludzie się gromadzili wokół Fundacji, żeby przez to program mentoringowy był coraz bardziej atrakcyjny.
Ja powiedziałam o tym Armanim. Gdyby tam były takie nazwiska… Nie mówię, żeby ściągad Armaniego,
ale polskie takie nazwiska biznesu, gdyby były, to myślę, że obłożenie by było. Dostad się do takiego
programu byłoby szalenie trudno… Przede wszystkim, żeby ten mentoring był bardzo atrakcyjny. Żeby on
nie miał założonego stricte planu, ale samo obcowanie z autorytetem jest najmocniejszym punktem
mentoringu. U1
***
Jak najbardziej kontynuowanie… Patrząc na siebie, jak byłam w domu po jakichś tam sytuacjach
życiowych, to człowiek traci taką wiarę we własne siły i wydaje mu się, że może by coś zrobił, ale czy ja
się nadaję? Czy ja mogę? Gdzie tam, kto ze mną porozmawia? I taka sierotka siedzi sobie w domu.
A w momencie, kiedy dostanie takie wsparcie i druga kobieta jej powie: „słuchaj, dajesz radę, zobacz, ta
dała, tamta dała, tu masz możliwości, tam masz możliwości”, to nagle zaczynamy wierzyd, że nam się to
uda, że nie jesteśmy skazane tylko na siedzenie w domu i nic przed nami więcej. To byłby taki główny
argument. U2
***
Zawsze bym zachęcała. Na pewno bym powiedziała o jakichś swoich doświadczeniach, które… Chociaż
nie wiem, czy w ogóle bym mówiła o doświadczeniach, bo każdy jest inny, każdy przypadek mimo
wszystko jest inny. Raczej bym zachęcała zdecydowanie. Myślę, że nawet tego brakuje na co dzieo
w firmach, żeby firmy były w ogóle tak zorganizowane, że przyjmując kogoś do pracy, przyjmuje się na
tzw. trzy miesiące, okres próbny, ale nie wiem, co to właściwie daje takiemu człowiekowi, natomiast
gdyby on był przez te trzy miesiące pod okiem jakiegoś mentora, to wtedy ma szansę byd na rynku pracy,
bo tak to różnie z tym bywa. U2
***
Zdecydowanie doradzałabym jej kontynuację. To jest prawie jak sekta. Nie, żartuję. (uśmiech)
Rzeczywiście jest coś takiego pociągającego w tej idei pomocy. Z jednej strony jest pomoc, że sobie
pomagamy, a z drugiej możemy dzięki temu zarabiad pieniądze i to jest bardzo dobre połączenie. Nie
wiem właściwie, z czego się utrzymuje Fundacja, ale gdyby się dało to pogodzid, to jest to świetny pomysł
na biznes, w którym można siebie realizowad i też pomagad innym, to jest chyba jedna z fajniejszych
rzeczy, które można w życiu robid. To jest bardzo fajna praca. Dużo było dziewczyn z takich mniejszych
miejscowości, które zaczęły kompletnie od zera, zakładały swoje firmy i ich entuzjazm, jak to
powstawało, to jest takie budujące. Dla mnie nawet jako obserwatora w sumie. Wyobrażam sobie, jakie
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to musi byd świetne dla tych pao z Fundacji, bo mi one życia nie ratowały, ale były takie osoby
w programie, które dzięki nim zaczęły cokolwiek robid, więc to jest najlepsza motywacja, jaka może byd.
U3

2.12.3. Wskazówki dla przyszłych mentorów/uczniów
Mentorki zostały zapytane, jakich wskazówek udzieliłyby mentorkom, które po raz pierwszy
rozpoczynają udział w programie mentoringowym. Ich rady i przestrogi były następujące:
Uważad, by nie zostad postawionym ani przez siebie, ani przez mentee na piedestale;
Należy zachęcad do myślenia, do własnych decyzji. Trzeba rozwijad człowieka, zachęcad do
samodzielności, a nie mówid mu co ma robid;
Dzielid się swoją wiedzą, opowiadad o przykładach;
Nakierowywad na rozwiązania;
Byd wsparciem;
Byd szczerym, nawet jeśli trzeba powiedzied coś nieprzyjemnego, np. że mentee „się leni”;
Nie przejmowad się swoją niewiedzą w niektórych obszarach, przyznad się do tego. Otwarcie
mówid, jeśli mentee musi w jakimś aspekcie poszukad pomocy gdzieś indziej;
Trzeba mied poczucie własnej wartości. Nie można brad udziału w programie, by leczyd własne
kompleksy;
Należy byd świadomym, jaka jest rola mentora, ile może on dad, a ile może wziąd;
Nie każdy może byd mentorem, należy mied do tego pewne predyspozycje;
Należy postępowad zgodnie z taktyką mentoringową: dobrze ustawiad cele, ustanowid kontrakt,
umówid się, co jest dla każdej ze stron ważne, porozmawiad o swoich wartościach, zastanowid
się nad tym, w jaki sposób rozwiązywad trudne sprawy;
Wiedzied, że to jest proces, który uczy obie strony;
Należy się zastanowid nad odpłatnością mentoringu (w zależności od rodzaju mentoringu,
możliwości mentora);
Mentee do osób, które w takiej roli wystąpią po raz pierwszy, skierowały takie wskazówki jak:
Przemyślany wybór mentora;
Porządne przygotowanie projektu firmy, musi on wypływad z tego, co chcemy robid w życiu, nie
może byd realizowany tylko dla pieniędzy;
Nie można się poddawad własnemu lenistwu. Trzeba się zaangażowad. Jak coś zostało ustalone
z mentorem, należy to robid, odrabiad prace domowe. Trzeba wziąd odpowiedzialnośd za decyzję
wejścia do programu;
Trzeba spróbowad.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Tak. To, co Pani powiedziałam wcześniej – uważad przed takim bałwochwalczym wkładaniem na
piedestał i samemu się nie stroid w taki format, że się tam jest. I nie pozwalad na to, żeby ktoś w ten
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sposób robił. Zachęcad do myślenia, zachęcad do własnych decyzji. To jest bardzo ważne. To jest to, przed
czym można by przestrzec, bo jest taka możliwośd, że tak się może zadziad. Trzeba rozwijad człowieka,
trzeba go uczyd samodzielności w tym wszystkim, a nie, że tylko mówimy mu, co on ma robid, on to robi
i potem, jak mu nie wyszło, to jest moja wina, a jak mu wyszło, to też jest moja zasługa. To nie jest tak.
To jest to, co ja podkreślałam, nawet w wypadku pani (imię). Powiedziałam: „to Pani zrobiła”, a ona
mówi: „nie dałabym rady bez Pani”. „Byd może, ale to Pani zrobiła wszystko, a nie ja”. M1
***
Dzielid się swoją wiedzą, opowiadad o swoich przykładach, nakierowywad na rozwiązania i dawad
rozwiązania. Byd wsparciem. Jeżeli chodzi o przestrogi, to jeżeli się leni, to powiedzied, że się leni. Taki
mentor nie będzie dobry. Ja nie miałam takiego kłopotu, więc nie mam takiego doświadczenia. Nie
przejmowad się, że się na czymś nie zna. Otwarcie o tym mówid, że musi poszukad gdzieś pomocy, jak
osoba pyta o stricte prawne rozwiązania. Powiedziałabym jej, żeby gdzieś poszła, ale nie można mied
kompleksów. Trzeba mied poczucie własnej wartości. Taki mentor musi mied duże poczucie własnej
wartości. Nie nauczy nikogo, jak ma kompleksy, bo będzie to robił z różnych powodów. Żeby sobie ego
wyśrubowad. Myślę, że ten cały proces musi byd dobrze poukładany. Ci ludzie muszą byd świadomi, gdzie
jest każdego rola, gdzie i ile może dad, wziąd, itd. Ta osoba, która jest mentorem, musi mied do tego
odpowiednie predyspozycje. To jest trochę jak nauczyciel. Ja nie chciałam byd nigdy nauczycielem, ale
mentorem chciałam byd. M2
***
Jakie wskazówki? Przychodzą mi techniczne, żeby po prostu postępowad dobrą taktyką mentoringową,
a więc ustanowid dobrze cele, ustanowid kontrakt. Zawrzed ważne rzeczy w kontrakcie. Umówid się na to,
co jest dla każdej ze stron ważne. Wiedzied, że jest to proces, który uczy obydwie strony. Porozmawiad
o swoich wartościach, zastanowid się nad tym, w jaki sposób rozwiązywad trudne sprawy, bo one mogą
się pojawiad… z takich prozaicznych przyszło mi do głowy… Jeszcze przyszła mi do głowy taka jedna rzecz,
która… Chyba chcę o niej powiedzied, że taką trudnością czasem dla mnie było wybrad między biznesem
a relacją i zdarzyło mi się na przykład dwa razy przełożyd sesje mentoringowe, bo ich wpisałam do
kalendarza, bo coś tam innego się pojawiło, a więc też ważnośd… No, wybierałam po prostu. To wszystko
się działo, myślę, że to wszystko się działo na nieświadomym poziomie, że ta relacja mentoringowa, no,
to niezbyt dobrze o mnie świadczy, z tym, że to działo się po prostu na nieświadomym poziomie. To nie
było tak ważne jak mój biznes, na przykład, który miał pierwszeostwo. No, też naturalne, bo gdyby za
tym szło też wynagrodzenie, to człowiek by wpisał w kalendarz po bożemu, bo to klient. A to był
i klient, i nie klient. Tu w ogóle nie chodzi o szacunek dla drugiego człowieka. Bo jakby szacunek dla
człowieka był, jest i będzie, tylko o to, że na nieświadomym poziomie trochę inaczej działałam, po prostu.
Nie wiem, czy to każdy zrozumie, kto na przykład nie jest dośd mocno nie wyedukowany w takim rozwoju
zawodowym i osobistym, no, ale chciałam się tym podzielid. I to jest ważne. Żeby to tak nie słodzid, że
mentoring jest charytatywną pracą, nie odpłatną – nie, kompletnie nie. Zwłaszcza gdy się jest
mentorem… może się różnid mentoring biznesowy od mentoringu w szkole. Na wyższych uczelniach,
gdzie profesor jest mentorem dla swojego studenta czy nauczyciel dla ucznia. A w biznesie, kurczę,
ważna jest kasa. Nie najważniejsza, ale ważna jest, a jeszcze ważniejsza jest zmiana czasu, energii,
doświadczenia, mądrości osoby, która je daje drugiej osobie. (Czy to też zaliczyła by Pani do takiej
wskazówki dla przyszłych mentorów?) Myślę, że tak. Że muszą się dobrze zastanowid, czy są
zdecydowani robid to nieodpłatnie. Bo inaczej zupełnie jest w mentoringu akademickim czy
w szkołach, gdzie uczenie jest służbą, po prostu. Jest to pracą, dostaje się za to wynagrodzenie, ale
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uczenie innych jest służbą. Nauczyciele pełnią rolę służebną i tu jest trochę inaczej. Jest normalnym coś,
że nauczyciel jak pracuje z powołania, to zostaje z uczniem, jak dzieje mu się krzywda czy coś innego się
dzieje, że jest zamknięty. To jest naturalne. A w biznesie to nie jest już takie naturalne. Można by to
odnieśd do zupełnie takich większych wartości: że życie człowieka wobec drugiego jest zawsze służbą. Ale
to jest już bardzo takie duchowe odniesienie. Nie wiem, czy ma miejsce tutaj w tym. Raczej
popatrzyłabym biznesowo tutaj, na mentoring biznesowy. Oczywiście, jest to mentoring biznesowy, to on
w jakiś sposób powinien byd wynagradzany. I to jest taką ważną rzeczą dla przyszłych mentorów, aby
zdawali sobie z tego sprawę. … byd może są ludzie, którzy są już na emeryturze, mają czas i dla nich
spotkania z ludźmi i dzielenie się wiedzą, zdobytą w ciągu całego życia, to właśnie będzie ta rola
służebna. To jest co innego. Ale jeśli mówimy o przedsiębiorczyniach, o kobietach biznesu, aktywnie
działających, jeszcze mających rodziny, no, to trzeba nieźle dysponowad czasem i byd poukładanym
i zorientowanym. M3
***
Na pewno bardzo przemyślany wybór mentora, przygotowanie do projektu, czyli jakiś zamysł, ogólna
taka koncepcja, co chcemy robid. To nie może byd taki program wymyślony na poczekaniu. Z tego, co
obserwuję, i w moim przypadku też tak było, to musi z nas samych wypływad. To nie jest tylko chęd bycia
przedsiębiorcą i zarządzania własną firmą, to wynika z bardzo wielu potrzeb w życiu. I już pomijam te
takie kluczowe, czyli niezależnośd finansowa i zawodowa i zrobienie czegoś na własny rachunek,
i zarządzanie sobą, takie poczucie wolności. Oprócz tego wszystkiego, to co robimy, musi wypływad z nas
samych, żeby to było takie zgodne z nami. To jest to, co ja robię, bo ja tu się realizuję. Wtedy nie czuję, że
to jest praca. To nie jest praca, to jest wtedy realizacja tego, co chcemy w życiu robid. To jest takie życie
w zgodzie. Ale do tego potrzebna jest i jakaś dojrzałośd i jakieś takie zrozumienie własnej osoby. I też
poszukiwanie tej drogi. U1
***
To jest tak, że nie można się poddawad swojemu lenistwu. Jeżeli coś ustalamy z mentorem, to po prostu
to robimy, nawet jeżeli nam się czegoś nie chce zrobid. Czasami jest tak, że w ferworze walki,
w rozmowie, wydaje nam się, że to zrobię, tamto zrobię, wszystko, plany, a potem przychodzimy do
domu i myślimy sobie: „a może nie, może kiedyś indziej”. To wtedy nie ma po co brad udziału, bo to
strata czasu swojego i… Jeżeli bierzemy udział, bierzemy byka za rogi, to z pełną odpowiedzialnością. U2
***
Takie wskazówki, żeby rzeczywiście zachowywała się jako taki pilny uczeo, odrabiała prace domowe
i żeby rzeczywiście się w to zaangażowała, żeby to nie było tak, że liczy, że ta mentorka coś za nią zrobi.
Nie o to w tym chodzi. Musi jednak z siebie dużo dad. Po tym moim udziale… bo jak (Prezes Fundacji)
zaczynała, ja wysłałam maila z tym opisem programu do iluś tam znajomych osób, które wydawało mi
się, że mają jakieś pomysły i ciągle o tym opowiadają, ale właśnie brakuje im motywacji, że może one
byłyby zainteresowane tym programem. I rzeczywiście było, że: „fajnie, fajnie, ale coś tam”. Reakcja była
taka jak moja, że świetnie, ale może innym razem… Teraz, po tym, jak ja przeszłam tę drogę, są dwie
osoby wśród moich znajomych, które rzeczywiście czekają na kolejną edycję i są zdecydowane, żeby się
tam dostad. Mój przykład, że coś udało się doprowadzid do kooca – może nie do kooca, ale prawie, że –
to na nie tak podziałał, że myślą sobie, że… To jest takie zaraźliwe. Widad, że czyjś pozytywny przykład
pomaga nam podjąd decyzję. U3
***
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Na pewno bym powiedziała, że jeśli nie przystąpi do tego programu, to tego nie zrobi. Może to jest
drastyczne, ale to jest tak, jak Pani powiedziała, że jest mnóstwo pomysłów, a gorzej z realizacjami. Taki
program daje gwarancję właściwie, że ten pomysł zostanie zrealizowany, a czy coś z tego dalej będzie, to
już jest inna historia, ale na pewno zostanie podjęta próba. Tak jak patrzę wśród moich znajomych, to
mnóstwo osób ma pomysły na jakieś biznesy, natomiast w większości przypadków, w 90 procentach one
lądują w szufladzie z różnych powodów. Z braku czasu czy z braku wiary w siebie. Taki program, jeśli jest
tak przeprowadzony, jak ten był, to nie ma opcji, żeby nie spróbowad. U3
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WSTĘP
Niniejszy raport jest pierwszym z trzech raportów cząstkowych, na podstawie których powstał raport
główny, który podsumowuje wyniki części badania „Mentoring – popularnośd i skala wykorzystania
mentoringu w polskich przedsiębiorstwach, ocena skuteczności tego narzędzia przez przedsiębiorstwa,
ścieżki wyboru i edukacji mentorów”. W ramach projektu opracowano trzy studia przypadku. Każde
studium przypadku opisuje wykorzystanie mentoringu przez jedną organizację. Dwa
z nich dotyczą firm: Telekomunikacji Polskiej (Orange Polska) oraz ArcelorMittal Polska, jeden Fundacji
Przedsiębiorczości Kobiet.
Studia te opierają się na analizie informacji zebranych głównie dzięki realizacji indywidualnych
wywiadów pogłębionych z osobami zaangażowanymi w procesy mentoringowe, ale także danych
nadesłanych przez koordynatorów programów mentoringowych, czy też innych dostępnych na stronach
internetowych organizacji. Analiza danych – ale i subiektywnych opinii uczestników procesów
mentoringowych: mentorów, mentee, koordynatorów, osób z działów HR – pozwoliła między innymi na
wskazanie czynników, które decydują o skuteczności narzędzia, jakim jest mentoring, wskazanie słabych
i mocnych stron różnych form mentoringu, korzyści osiąganych przez uczniów, mentorów oraz
organizacje wdrażające programy mentoringowe, dobrze i źle funkcjonujących sposobów wyboru
i przygotowania mentorów.
Każdy z raportów cząstkowych może byd traktowany jako niezależny raport, chod ostateczne wnioski
i rekomendacje opracowane zostały na podstawie wszystkich trzech studiów przypadków i zostały
umieszczone w raporcie głównym.
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OPIS METODOLOGII

Cel badania
Celem badania było zgromadzenie informacji, które wraz z wiedzą zebraną w trakcie innych badao
stanowid ma podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form
i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wspieraniem rozwoju
mentoringu. Dotyczyły one:
doświadczeo polskich firm związanych z wykorzystaniem mentoringu;
praktyk związanych z wykorzystaniem mentoringu w polskich przedsiębiorstwach (w tym form
mentoringu, funkcji mentoringu, zasad doboru mentorów i ich uczniów);
standardów dotyczących kształcenia mentorów oraz realizacji programów mentoringowych;
korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez mentoring;
słabych i mocnych stron mentoringu jako formy rozwoju zawodowego.

Definicje
Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto następujące definicje zgodnie z zapisami załącznika do SIWZ:
„Mentoring – jest formą rozwoju zawodowego i psychospołecznego opartą na długofalowej relacji
pomiędzy pracownikiem posiadającym bogate doświadczenie lub wysokie kwalifikacje w danej
dziedzinie (mentorem), a pracownikiem mniej doświadczonym lub posiadającym niższe kwalifikacje
(uczniem/mentee). Mentoring opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Jest niezależną od
hierarchii służbowej formą pomocy udzielanej pracownikom przez pracowników. Jego podstawowym
celem jest odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. W ramach mentoringu prowadzone są
zróżnicowane działania, w tym coaching, doradztwo i nieformalna wymiana informacji”.
„Coaching – pomoc danej osobie we wzmocnieniu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym,
jak stosuje konkretną umiejętnośd lub wiedzę. Opiera się on na współpracy z trenerem (coachem), który
odpowiada za sterowanie procesem uczenia. Jest to pojęcie węższe niż mentoring, który odnosi się do
całościowego rozwoju zawodowego. Coaching natomiast skoncentrowany jest na rozwoju określonych
umiejętności lub określonej wiedzy. W odróżnieniu od mentora, trener nie musi byd ekspertem
w dziedzinie, która jest przedmiotem jego współpracy z klientem”.

Zakres tematyczny badania
Realizacja studiów przypadku pozwoliła udzielid odpowiedzi na następujące pytania badawcze poprzez
analizę dostępnych dokumentów oraz wywiady indywidualne w niżej opisanych grupach rozmówców:
Tabela nr 1. Pytania badawcze określone przez Zamawiającego
Pytania badawcze
1. Jaki jest profil badanych przedsiębiorstw (w tym: wielkośd i struktura zatrudnienia, historia,
specjalizacja działalności, zakres terytorialny działalności, plany rozwojowe)?
2. W jaki sposób mentoring jest definiowany przez osoby koordynujące programy
mentoringowe, zarządzające personelem i przedsiębiorstwami?
3. Jakie formy mentoringu wykorzystywane są w badanych przedsiębiorstwach? Jakie są słabe
i mocne strony poszczególnych form mentoringu?
4. Dlaczego przedsiębiorstwa zdecydowały się na realizację programów mentoringowych?
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5. Jakich korzyści związanych z programami mentoringowymi oczekują mentorzy i uczniowie?
Czy mentorzy i uczniowie uzyskują oczekiwane korzyści? Jeśli nie, czego im brakuje i z czego
to wynika?
6. Jaki jest wpływ programów mentoringowych na sytuację zawodową mentorów i uczniów?
7. W jaki sposób wybierane są osoby pełniące role mentorów i ich uczniów? Kto podejmuje
decyzje? W oparciu o jakie przesłanki podejmowane są decyzje?
8. W jaki sposób tworzone są pary mentor-uczeo?
9. W jaki sposób tworzenie są programy mentoringowe? Kto opracowuje te programy? Jakie
źródła i dane wykorzystywane są podczas tworzenia programów mentoringowych?
10. Czy programy mentoringowe wykorzystują standardy dotyczące kształcenia mentorów lub
realizacji mentoringu? Jakie standardy są wykorzystywane?
11. W jaki sposób mentorzy i uczniowie są przygotowywani są do pełnienia swoich ról? Czy firmy
prowadzą kształcenie mentorów? W jaki sposób przygotowywane jest kształcenie mentorów?
Czy kształcenie mentorów opiera się na zewnętrznych standardach?
12. Co decyduje o sukcesach i niepowodzeniach programów mentoringowych?
13. W jaki sposób udział w programach mentoringowych wpływa na sytuację zawodową
mentorów i uczniów (awanse, wysokośd zarobków, satysfakcja z pracy)?
14. Jakie problemy towarzyszą realizacji programów mentoringowych? Z czego one wynikają
i w jaki sposób są rozwiązywane?

Wybór przypadków (firm) do analizy
Studia przeprowadzone zostały w 3 organizacjach (2 firmach oraz fundacji) prowadzących programy
mentoringowe:
Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
ArcelorMittal Poland
Każda z nich realizowała nieco inne programy mentoringowe, które powstawały w różny sposób
i cechowały się różnym stopniem sformalizowania.
Przypadek Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet był specyficznym przypadkiem, gdyż dotyczył tak
naprawdę kilkudziesięciu różnych firm biorących udział w jednym programie mentoringowym
wspierającym przedsiębiorczośd kobiet koordynowanym przez Fundację.

Opracowanie opisu przypadku i sposób zbierania informacji
Każdorazowo studium przypadku zostało opracowane na podstawie zebrania informacji w dwóch
formach: analizy treści udostępnionej w firmach dokumentacji (desk study) oraz indywidualnych
wywiadów pogłębionych (IDI). Każde studium przypadku zostało zaprezentowane indywidualnie
w raporcie koocowym z badania według tego samego schematu.
Badanie zrealizowane zostało przez dwie osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
badao jakościowych wspierane przez zespół transkrybentów, analityka oraz koordynatora badao. Brały
one bezpośredni udział zarówno w procesie przygotowania badania, zbierania informacji (desk study,
IDI), a także w analizie danych i opracowaniu raportu koocowego.
W ramach każdego studium zrealizowano następujące zadania:
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Zgromadzenie i przeanalizowanie dokumentacji dotyczącej badanych programów
mentoringowych
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami uczestniczącymi
w programach mentoringowych jako uczniowie (mentee) – w przypadku Orange Polska oraz
ArcelorMittal Poland były to po dwie osoby, w przypadku Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet trzy
osoby.
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami pełniącymi rolę
mentorów – w przypadku Orange Polska były to dwie osoby, w przypadku Fundacji
Przedsiębiorczości Kobiet trzy osoby, a w przypadku ArcelorMittal Poland jedna osoba (żaden
inny mentor z firmy nie był osiągalny w czasie realizacji badania).
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) (lub diady) z osobą/osobami
odpowiadającą/-ymi za koordynację programów mentoringowych – w każdym przypadku była to
1 osoba.
Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobą kierującą działem kadr
lub inną osobą odpowiadającą w firmie z sprawy personalne – w przypadku Orange Polska
w części wywiadu uczestniczyły dwie osoby, w innych przypadkach była to jedna osoba.

Uwagi dotyczące cytowania wypowiedzi respondentów
Jednym z podstawowych elementów niniejszego raportu są cytaty z wypowiedzi respondentów,
przytaczane, by uzasadnid podsumowania i wyciągane wnioski. Język mówiony rządzi się nieco innymi
prawami niż język pisany. Z tego powodu niektóre wypowiedzi zostały „ugładzone”, czasem poprawiony
został szyk zdania, usunięto wtrącenia nic nie wnoszące do treści, by łatwiej było je zrozumied. Starano
się również usunąd treści, które określały tożsamośd rozmówcy lub mogłyby ją ujawnid, a nie były istotne
z punktu widzenia badania lub takie, które ujawniały informacje wewnętrzne firmy. W każdym
przypadku dbano o to, by sens wypowiedzi pozostał ten sam. Osoby, które z racji zajmowanego
stanowiska oraz ujawnienia nazw organizacji są identyfikowalne, otrzymały także możliwośd
indywidualnej redakcji własnych wypowiedzi. Treści zamieszczone w nawiasach nie pochodzą od
respondentów, lecz są dopowiedzeniem autora raportu umożliwiającym zrozumienie wypowiedzi.
Wykropkowane miejsca oznaczają, że pomiędzy zdaniami pojawiały się jeszcze inne treści, ale zostały
usunięte, gdyż dotyczyły innych tematów, były powtórzeniem tego, co zostało już powiedziane, lub
niewiele więcej wnosiły, a wypowiedź była długa i należało ją skrócid.
Trzeba także zauważyd, że odpowiedzi respondentów zostały ułożone w raporcie tematycznie. Nie
zawsze ich kolejnośd w wywiadzie była taka sama, gdyż wiele problemów respondenci poruszali
spontanicznie, uprzedzając pytania prowadzącego wywiad, lub przypominali sobie o niektórych
problemach w późniejszych częściach wywiadu. Wynika to również ze specyfiki indywidualnego wywiadu
pogłębionego.

1.1. Podsumowanie Studium Przypadku nr 1 – Telekomunikacja Polska (Orange
Polska)
Firma Orange Polska zdecydowała się wdrożyd programy mentoringowe jako odpowiedź na konkretne
potrzeby swoich pracowników. Mentoring jest w firmie definiowany w spójny sposób jako dzielenie się
osób z większą wiedzą i doświadczeniem z osobami, którym chcemy pomóc odnaleźd się
w firmie lub w nowej roli w firmie. Podkreślany jest partnerski charakter tej relacji. Osoby
przygotowujące programy nie korzystały z gotowych wzorców i standardów ani pomocy firm
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zewnętrznych. Czerpiąc inspirację z literatury, konferencji i spotkao z innymi oraz przyjmując zasadę
małych kroków, w 2012 roku zdecydowano się wdrożyd pierwszy program pilotażowy, który miał dad
odpowiedź, czy mentoring jest narzędziem, który sprawdzi się w organizacji. Był to program ekspercki
angażujący pracowników jednego z sektorów, a jego celem było wyposażenie w zaawansowaną wiedzę
przede wszystkim nowych osób, które pojawiały się w strukturze i potrzebowały takiego wsparcia.
Wiedza ta miała zapewnid im swobodę w kontaktach z klientami, a także zwiększyd efektywnośd
pracowników. Uznano, że indywidualne, bezpośrednie spotkania z mentorem, który będzie dzielił się
swoją wiedzą i doświadczeniem, będą najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu. W celu
wyłonienia osób, które mogłyby pełnid rolę mentorów, poproszono potencjalnych mentee (uczniów)
o wskazanie pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę techniczną oraz autorytet
i z którymi chętnie by pracowali. Okazało się, że był to bardzo dobry sposób wybierania mentorów. Jak
przyznali pracownicy HR w żadnym przypadku nie została wskazana osoba, która nie nadawałaby się do
takiej roli. Mentorzy, przygotowując się do udziału w programie, wzięli udział w kilkugodzinnym
warsztacie, na którym omówiono zasady działania, zdefiniowano, czym jest mentoring, jak zorganizowad
sobie pracę, jakie są oczekiwania. 12 uczniów wybranych przez swoich przełożonych rozpoczęło procesy
mentoringu z 6 mentorami (jeden mentor mógł prowadzid maksymalnie dwóch mentee) i ruszyły
pierwsze spotkania. W tym pierwszym spotkaniu mentora z uczniem uczestniczyły osoby z HR, by pomóc
parze rozpocząd pracę w programie. Po tej rozmowie zwykle było wiadomo, czy dana para mentor-uczeo
została odpowiednio dobrana. Jak określały osoby uczestniczące w programie mentoringowym,
podstawowym kryterium sukcesu była bowiem „chemia” między uczniem i mentorem, czyli możliwośd
nawiązania konstruktywnej komunikacji i dobrej relacji sprzyjającej uczeniu. Nie bez znaczenia było
także zaangażowanie mentora oraz chęci mentee do nauki. Po pilotażu okazało się, że udało się
wypracowad odpowiednią formułę działania i program przynosi oczekiwane przez wszystkich rezultaty.
Zdecydowano się uruchomid kolejną edycję programu oraz stworzyd odrębny program mentoringowy
tym razem skierowany do kadry menedżerskiej.
Dotychczasowe doświadczenie w firmie pozwala na wnioski, iż zarówno w programie eksperckim, jak
i menedżerskim najlepszym sposobem współpracy są bezpośrednie spotkania indywidualne.
W jednym przypadku próbowano wdrożyd grupową formę mentoringu eksperckiego, ale nie sprawdziła
się ona. Trudno było zorganizowad grupę, a ani mentorzy, ani uczniowie niewiele wynosili ze spotkao
z powodu konieczności dostosowania przekazywanej wiedzy do wszystkich, a tym samym nie
odpowiadając na indywidualne potrzeby. Szczególnie w przypadku mentoringu eksperckiego ważna była
możliwośd częstych spotkao, wsparcie mentora w nagłych sytuacjach, które pojawiały się w pracy,
włącznie ze wsparciem podczas wizyt u klientów. Takie działanie pozwoliło na stopniowe
usamodzielnianie się uczniów wraz ze wzrostem ich wiedzy oraz kompetencji.
Również w programie menedżerskim indywidualne relacje oraz poczucie wsparcia przez osobę, która
jest wyżej w strukturze, a jednocześnie nie jest przełożonym, było ważne dla uczestniczącego
w programie menedżera po awansie. Wszystkie badane osoby biorące udział w programach
mentoringowych i nadzorujące cały proces były zadowolone z efektów współpracy, rekomendowały
kontynuację programów i wymieniały bardzo niewiele słabych stron mentoringu. Głównie były to
problemy z czasem, umówieniem spotkao, dograniem kalendarzy mentora i ucznia oraz koniecznością
ich przekładania w przypadkach, gdy wymagały tego zadania służbowe.
Zwrócono uwagę, iż taka forma, w której i mentor, i uczeo pracują w tej samej organizacji, buduje
kulturę, w której ludzie uczą się od siebie nawzajem, dzielą się wiedzą i doświadczeniem, co jest
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uważane za wartośd. Inną korzyścią dla firmy płynącą z realizowanych programów mentoringowych jest
wykorzystanie zasobów, które znajdują się w organizacji, w celu szybkiego przygotowania innych
pracowników do pełnienia nowych ról zawodowych. Dzięki temu ograniczana jest rotacja pracowników.
Osoby, które miały nie w pełni wystarczające kompetencje, dzięki mentoringowi szybciej odnalazły się
w firmie w nowych rolach. Natomiast mentorzy, którzy mieli ograniczone możliwości awansu i rozwoju
w firmie na swoich stanowiskach, mogli poczud się docenieni, wyróżnieni, a ich unikalna wiedza,
kompetencje i doświadczenie pozostały w firmie.
Warto dodad, iż głównym motywem mentorów do wzięcia udziału w badaniu była po prostu chęd
dzielenia się wiedzą. Zwracano na to uwagę jako jeden z czynników powodzenia całego przedsięwzięcia.
Niemniej jednak mentorzy w ramach „wynagrodzenia” dostali możliwośd skorzystania z rozszerzonych
możliwości indywidualnego rozwoju, udziału w szkoleniach i kursach, w których w innej sytuacji nie
mogliby uczestniczyd. Oprócz godzin pracy włożonych w przygotowanie i realizację programów był to
główny koszt całego przedsięwzięcia. Generalnie mentoring jako forma rozwoju pracowników uznana
została za bardzo skuteczną, szybką, wykorzystującą własne zasoby, a jednocześnie stosunkowo tanią dla
firmy i satysfakcjonującą dla uczestników. Zwracano jednak uwagę, że mentoring nie ma jeszcze
dostatecznie wyrobionej marki i nie jest powszechnie rozpoznawalny wśród ogółu pracowników. Wiedza
na temat funkcjonowania programów mentoringowych i ich specyfiki, korzyści, jakie niosą, nie jest
powszechna.

1.2. Skrócona nota metodologiczna
Niniejsze studium przypadku zostało opracowane na podstawie 6 indywidualnych wywiadów
pogłębionych zrealizowanych w dniach 5.12.2013, 9.12.2013 oraz 10.12.2013 w Telekomunikacji Polskiej
i PTK Centertel. Wywiady zostały zaaranżowane dzięki uprzejmości pracownicy działu HR, która wraz
z koordynatorkami programów mentoringowych wytypowała do udziału w badaniu dwie pary mentoruczeo uczestniczące w programach mentoringowych firmy. Zrealizowano:
2 wywiady z osobami uczestniczącymi w programach mentoringowych jako uczniowie (mentee) –
jeden z osobą uczestniczącą w programie mentoringu menedżerskiego (U1) i jeden z osobą
uczestniczącą w programie mentoringu eksperckiego (U2).
Wśród uczniów, którzy wzięli udział w badaniu znaleźli się zarówno mężczyzna, jak i kobieta, obydwoje
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Obydwoje z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym,
również w firmie, natomiast z krótkim doświadczeniem na nowych stanowiskach: kierowniczym
(mentoring menedżerski) i specjalistycznym (mentoring ekspercki). Jedna osoba z wykształceniem
wyższym, druga ze średnim.
2 wywiady z osobami pełniącymi rolę mentorów – jeden z osobą uczestniczącą w programie
mentoringu menedżerskiego (M1) i jeden z osobą uczestniczącą w programie mentoringu
eksperckiego (M2).
Obydwaj mentorzy biorący udział w badaniu to mężczyźni pracujący w firmie na podstawie umowy
o pracę. Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Jeden od początku kariery zawodowej
pracuje w firmie, drugi od kilku lat. Mentor programu menedżerskiego zajmuje stanowisko dyrektorskie,
natomiast mentor programu eksperckiego jest specjalistą. Jeden z nich z wykształceniem wyższym, drugi
z wykształceniem pomaturalnym. Jeden z nich jest jednocześnie uczniem w innym programie
mentoringowym, jednakże rozmowa prowadzona była głównie z punktu widzenia mentora.
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1 wywiad z osobą odpowiadającą za koordynację programu mentoringowego – eksperckiego (K)
Respondentką była kobieta z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, również w firmie Orange,
na stanowisku kierowniczym, z wykształceniem wyższym.
1 wywiad z osobą z działu HR, odpowiadającą w firmie za rozwój kompetencji menedżerskich (HR).
Częściowo był to wywiad zrealizowany w formie diady, gdyż w pierwszej części wzięła w nim udział
druga osoba z HR, również odpowiedzialna za rozwój kompetencji menedżerskich. Obydwie są
zaangażowane w realizację programu mentoringowego dla menedżerów. Mogły one również
odpowiedzied na pytania dotyczące wdrażania programu eksperckiego, gdyż pracowały wcześniej
z osobą, która wdrażała ten program w formie pilotażu, ale obecnie pracuje już w innym miejscu.
Główna rozmówczyni to kobieta z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, zatrudniona na
stanowisku kierowniczym, z wykształceniem wyższym.
Informacje uzyskane dzięki realizacji wywiadów pogłębionych zostały uzupełnione informacjami
przesłanymi drogą elektroniczną przez osobę pracującą w dziale HR, a także w niewielkim stopniu
informacjami zawartymi na stronie internetowej firmy. Te dodatkowe informacje dotyczyły profilu firmy,
struktury osób zatrudnionych, danych liczbowych dotyczących programów mentoringowych oraz ich
kosztów.

1.3. Profil firmy
1.3.1. Zakres i historia działalności
Firma Telekomunikacja Polska funkcjonuje na rynku pod marką Orange Polska wraz z Polską Telefonią
Komórkową oraz Orange Customer Service:1
Telekomunikacja Polska jest jednym z największych, dynamicznie rozwijających się polskich
przedsiębiorstw. Jako jedyna firma w Polsce ma ofertę telekomunikacyjną dostępną w całym kraju. TP
działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, internetu i transmisji danych. Firma oferuje
także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii
i łączności dyspozytorskiej. TP stanowi trzon Orange Polska, będącej największą grupą
telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Firma swoimi korzeniami sięga 1947 roku, kiedy powołano
przedsiębiorstwo paostwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Firma Telekomunikacja Polska SA
rozpoczęła działalnośd w 1992 roku.
PTK Centertel, operator sieci mobilnej Orange jest liderem rynku telefonii komórkowej w Polsce. Z jej
usług korzysta ponad 14 mln klientów. Firma intensywnie rozbudowuje zasięg najnowocześniejszych
usług mobilnych, w tym najszybszego w Polsce mobilnego internetu w technologii HSPA+ DC,
umożliwiającej transmisję danych z prędkością do 42 Mb/s. Oprócz tego jako jedyna udostępnia usługi
łączące technologie GSM/UMTS i CDMA. Dzięki nim klienci mogą korzystad z szybkiego mobilnego
internetu o największym w kraju zasięgu. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,5 proc. populacji.
Firma powstała w grudniu 1991 roku i jako pierwsza w Polsce świadczyła usługi w systemie NMT450i.
W kolejnych latach uruchomiła sied GSM 900/1800, a także sied 3G/UMTS. W roku 2005 marka telefonii
mobilnej PTK Centertel – Idea, została zastąpiona silną międzynarodową marką Orange.

1

Informacje na temat firm przywołano za stroną internetową: http://www.orange.pl/kim_jestesmy.phtml, dostęp:
12.12.2013
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Orange Customer Service istnieje na rynku od 1 października 2010 roku. Stanowi integralną częśd
Orange Polska. Firma powstała z połączenia działalności obsługowej Telekomunikacji Polskiej i PTK
Centertel operatora sieci Orange, by w pełni wykorzystad połączony potencjał i doświadczenia obu firm.
Ambicją firmy jest stworzenie największej i najlepszej firmy obsługowej w Polsce i w Europie. Działa na
terenie całego kraju. Od wielu lat zapewnia kompleksową obsługę klientów indywidualnych
i biznesowych Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel.
Na koniec roku 2012, z usług Orange Polska korzystało ponad 20 mln klientów różnych usług (telefonii
komórkowej, telefonii stacjonarnej, usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług
telewizyjnych). Z firmą związanych jest ponadto kilka mniejszych, wąsko wyspecjalizowanych firm.

1.3.2. Zatrudnienie i polityka kadrowa
W sumie, w trzech wyżej wymienionych firmach, zatrudnionych jest ponad 19 tysięcy osób, z czego
najwięcej, bo ponad 13 tysięcy w Telekomunikacji Polskiej. Z racji długoletnich tradycji jest to również
firma zatrudniająca średnio najstarszych pracowników, o najdłuższym stażu pracy, również w ramach
firmy. Struktura zatrudnienia wszystkich trzech firm sugeruje bardzo niską rotację pracowników, aż 65%
zatrudnionych jest 10 lat lub dłużej. Firmą ze stosunkowo największym udziałem młodych pracowników
jest firma PTK Centertel. Wśród ogółu zatrudnionych we wszystkich trzech firmach 44% stanowią
kobiety, a 56 % mężczyźni. Przy czym kobiety stanowią dwie trzecie obsługowej firmy Orange Customer
Service.
Przejście od monopolistycznej firmy paostwowej do firmy korporacyjnej wiązało i wiąże się z ogromną
zmianą kulturową dla organizacji i jej pracowników. Obecnie polityka kadrowa organizacji jest czytelnie
zaprezentowana potencjalnym oraz obecnym pracownikom na stronie internetowej2. Orange Polska
znalazła się w trójce firm, które zdobyły najlepsze wyniki badania Top Employers Polska 2013. W 2013
roku otrzymała certyfikat Top Employers po raz trzeci. Firma oferuje swoim pracownikom m.in.: kartę
fitprofit, zniżki na usługi i produkty firmy i jej partnerów, ubezpieczenie, prywatną opiekę medyczną,
sekcje i zawody sportowe, konkursy z nagrodami i turnieje. W ramach rozwoju pracowników
organizowane są szkolenia związane z pogłębianiem kompetencji specjalistycznych, które przybrały
formę szkół profesjonalnych. Ponadto oferowanych jest ponad 1500 profesjonalnie przygotowanych
szkoleo e-learningowych. W ramach korporacji funkcjonuje również międzynarodowy program rozwoju
Orange Campus zaprojektowany i dedykowany dla około 20 tysięcy menedżerów pracujących dla Orange
w 25 krajach świata. Celem programu jest rozwój kompetencji menedżerskich oraz wymiana
doświadczeo i budowa wspólnej kultury zarządzania w Orange. Częśd rozwiązao polityki kadrowej ma
charakter międzynarodowy, częśd jest wdrażana tylko lokalnie. Od dwóch lat w tę politykę w Polsce
wpisują się również programy mentoringowe, początkowo prowadzone w formie pilotażu, obecnie są
one rozwijane.

1.4. Definiowanie mentoringu
Firma zadbała o to, by uczestnicy programów mentoringowych mieli spójną wizję tego, czym jest
mentoring. Sposób definiowania mentoringu przez wszystkich uczestników programów jest bardzo

2

http://orange.jobs/site/pl-praca-w-orange/index.htm, dostęp: 12.12.2013

10

podobny i koncentruje się na dzieleniu się doświadczeniem osób z większą wiedzą i doświadczeniem
z osobami, którym trzeba pomóc odnaleźd się w firmie lub w nowej roli w firmie. W szczególności
podkreślane było tu praktyczne doświadczenie. Obydwaj badani mentorzy zauważyli, że chodzi
o doświadczenie zdobyte w organizacji. W dalszej części rozmów zarówno uczniowie, jak i mentorzy
dodawali, iż mentoring jest relacją dwóch osób. Ważny był indywidualny charakter pracy w tej definicji
w przeciwieostwie do np. szkoleo.
Natomiast osoby z HR dodatkowo podkreślały partnerski charakter współpracy pomiędzy mentorem
oraz uczniem, ale także postawę mentora, która musi byd spójna z kulturą organizacji i jej wartościami,
a on sam powinien byd wzorem do naśladowania dla swoich uczniów. Zauważona została także różnica
pomiędzy mentoringiem a coachingiem: mentoring wiąże się z konkretną wiedzą i doradztwem ze strony
mentora, podczas kiedy coaching to praca na zasobach, którą uczestnik coachingu posiada, a rolą
mentora jest inspiracja poprzez zadawanie pytao.
Koordynatorka eksperckiego programu mentoringowego definiuje mentoring bardzo zadaniowo,
mianowicie jako narzędzie, które zapewni budowanie wiedzy u ludzi, którzy tej wiedzy potrzebują do
realizowania swoich zadao. Ten sposób definiowania jest wprost powiązany z celem wprowadzenia tego
programu, który określany jest jako poprawa efektywności pracowników.
Wśród badanych znalazły się zarówno osoby, które wcześniej zetknęły się z programami
mentoringowymi (osoby z HR, koordynatorka, jeden z mentorów), jednakże w sposób teoretyczny: na
studiach, z książek, konferencji, jak i takie, które wcześniej (przed przystąpieniem do programu) nie
miały takiej wiedzy. Wszyscy uczestnicy, w praktyce, z programami mentoringowymi mieli do czynienia
dopiero w firmie, dla wszystkich były to pierwsze realizowane programy.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Z mojego punktu widzenia to jest tak naprawdę dzielenie się doświadczeniami. To jest takie najprostsze
moje rozumienie. Dzielenie się doświadczeniami, które ma pomóc wejśd w nową rolę osobom, które
obejmują nowe funkcje, stanowiska, które pojawiają się organizacji. W mojej definicji jest to na tyle
szeroko rozumiane, że możemy mówid o mentoringu dla osób, które dopiero się pojawiają się w firmie,
dla osób, które zmieniają rolę zawodową, które awansują, i które chcą zobaczyd, jak ich problemy były
kiedyś rozwiązywane przez osoby bardziej doświadczone, które lepiej znają organizację albo temat. M1
***
Jest to przekazywanie pewnej wiedzy i doświadczeo, które ja posiadam, które zdobyłem przez lata pracy
głównie w TP, które moim zdaniem są potrzebne osobom, z którymi ja bezpośrednio/pośrednio pracuję.
Na dzieo dzisiejszy jest to sposób bezpośredni. M2
***
Mentoring dla mnie jest dzieleniem się wiedzą przez osobę, która tę wiedzę posiada, z osobą, która tej
wiedzy nie posiada w wystarczającym stopniu. Dzięki mentoringowi, po pierwsze, można uniknąd
błędów, które już ktoś raz zrobił i już możemy ich więcej nie popełnid, po drugie, stworzyd sytuacje, które
są, które się zdarzają z innej strony, z innej perspektywy. Z tej perspektywy, której nie miałam wcześniej,
a dzięki mentorowi mogłam zobaczyd, czy i jak można rozwiązad sprawę, czy i w jaki sposób mogę się
komunikowad zarówno z pracownikami, jak i z moimi przełożonymi. Tak, bo to jest dwustronna
komunikacja. Dzięki mentoringowi można wykorzystad doświadczenia, które zdobyła i którymi chce się
podzielid osoba, która jest mentorem. U1
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***
Mentoring dla mnie jest, praca osoby doświadczonej z mniej doświadczoną, bądź w ogóle
niedoświadczoną. I to jest praca tylko i wyłącznie dwóch osób. Jeżeli by było więcej osób u jednego
mentora niż jedna, nie wiem, czy zdałoby to egzamin? (Czyli taka indywidualna praca?) Tak,
indywidualna praca. U2
***
Dla mnie ta definicja zmieniła się też w momencie, kiedy zaczęłyśmy pracowad z programami
mentoringowymi. Bo tak klasycznie, stereotypowo, mentoring to praca osoby mocno doświadczonej,
może wyżej stojącej w hierarchii, z uczniem, który jest adeptem i uczy się. Natomiast kiedy zaczynałyśmy
pracę nad programami , to bardziej sobie uświadomiłyśmy że ważne jest, żeby jednak ta relacja była
partnerska. że ktoś ma większe doświadczenie, ale istotne jest to, żeby tam była ta partnerska relacja,
żeby też nie tylko i wyłącznie ta wiedza płynęła od mentora, ale żeby też ten mentor jakoś pytaniami
pobudzał ucznia. Ażeby to zrobid, to uczeo też się musi czud ważny w tej relacji. Więc to trochę ewoluuje
u mnie, bo im bardziej wnikam w temat i pracuję z przyszłymi mentorami, to moja wiedza też na temat
tego się poszerza. HR1
***
Jak sobie próbuję przypomnied, od kiedy mentoring jest słowem, które się pojawia w moim świecie, to
rzeczywiście jest to bardzo dawno. Pewnie bardziej, w taki świadomy sposób, na studiach. Jeżeli chodzi o
działania mentoringowe w naszej firmie, w takiej bardziej konsekwentnej i spójnej formie, to rzeczywiście
możemy powiedzied, że pracujemy od 2011 roku… Mentoring funkcjonuje bardzo różnie na rynku. Dla
mnie kluczowa w mentoringu jest relacja partnerska, mająca służyd rozwojowi tak zwanego ucznia,
chodzi również o uwolnienie potencjału, wsparcie rozwoju. Relacja ta oparta jest na tym, że to mentor
dzieli się swoim doświadczeniem, swoimi kompetencjami, w związku z tym powinien mied ich sporo, ale
jest to także taka osoba, której postawa jest wzorem do naśladowania i którą chcemy pokazywad jako
dobry przykład. HR2
***
Postawa jest bardzo ważna i w naszych programach bycie spójnym z duchem Orange oraz z wartościami
też jest fundamentem. W takim definiowaniu mentoringu ważne jest też, aby nie była to relacja
jednostronna. Ona się różni od coachingu i to też jest warte poukładania, bo te definicje i sposoby
rozwoju różnie funkcjonują na rynku, więc my staramy się to poukładad, uporządkowad i pokazad, jak to
wygląda. Oczywiście w mentoringu jest więcej od mentora niż w coachingu dzielenia się konkretną
wiedzą czy też doradztwem, ale jednak jest to relacja też dwustronna, czyli także od ucznia. I teraz, ile
ode mnie, mentora, ile od ucznia, to też trochę zależy od celu mentoringu, od danego programu, z taką
przewagą tutaj na dzielenie się poprzez mentora. Bo najpierw się koncentrujemy tak, że chcemy
wykorzystad w fajny sposób doświadczenie, wiedzę, którą mentor ma, w taki motywujący dla obu stron
sposób. HR1
***
Ja mentoring odbieram pewnie troszeczkę inaczej, niż odbierają go uczestnicy tego projektu, ponieważ za
ten projekt po stronie sprzedaży, po stronie jednostki, która ten projekt realizuje, odpowiadam,
a w związku z tym, że każdy projekt traktuję trochę jak swoje dziecko, to jest dla mnie takim jednym
z wielu dzieci, który akurat jest bardzo istotny. Więc to, co dla mnie, takie pierwsze słowo, z którym ja
kojarzę mentoring, to jest powodzenie w znalezieniu narzędzia, które zapewni budowanie wiedzy u ludzi,
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którzy tej wiedzy po prostu potrzebują do realizowania swoich zadao. W związku z tym, że my akurat
pracujemy w obszarze sprzedaży, więc przede wszystkim to, na co zwracaliśmy uwagę, to to, aby osoby
nowe, które zatrudniamy, sobie jak najszybciej poradziły w ramach nowych zadao. K

1.5. Charakterystyka programów mentoringowych w firmie
Lista zakooczonych oraz trwających programów mentoringowych w firmie:
ZAMKNIĘTE PROGRAMY MENTORINGOWE
W firmie za zamknięty uważa się jeden pilotażowy program: Mentoring ekspercki w obszarze sprzedaży.
Był to mentoring indywidualny skierowany do nowo zatrudnionych pracowników na ścieżce
adaptacyjnej oraz osób posiadających luki kompetencyjne w jednym z obszarów sprzedaży.
Realizowany był od 2012 roku. Przygotowania rozpoczęły się w roku 2011. Pilotaż został zakooczony
sukcesem i został wdrożony jako standardowy sposób rozwoju kompetencji w tym obszarze.
Obejmował:
6 mentorów wybieranych przez pracowników w regionach, przy akceptacji przełożonych
potencjalnych mentorów dla pełnienia przez nich tej funkcji. Byli to eksperci/koordynatorzy ds.
sprzedaży
12 uczniów
Jeden mentor mógł mied jednocześnie maksymalnie dwóch uczniów, z którymi spotykał się
indywidualnie.
TRWAJĄCE PROGRAMY MENTORINGOWE
W firmie realizowane są trzy kolejne programy mentoringowe w formie mentoringu indywidualnego:
program mentoringu eksperckiego w jednym z obszarów sprzedaży (kontynuacja pilotażu jw.) – 19
procesów w trakcie
program mentoringu eksperckiego w obszarze kluczowych klientów
mentoring menedżerski:
o dla nowych menedżerów – 1 proces w trakcie, przygotowanych jest 10 mentorów, a pełne
wdrożenie planowane jest na rok 2014.
o dla menedżerów wyższego szczebla, uczestników programów dla talentów menedżerskich – 5
procesów w trakcie.
PLANOWANE PROGRAMY MENTORINGOWE:
W trakcie organizacji są kolejne procesy mentoringowe:
eksperckie: 1
menedżerskie: 8
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1.6. Sposób tworzenia programów mentoringowych, źródła informacji służące
do ich przygotowania
1.6.1. Inicjatorzy i autorzy programów mentoringowych w firmie
Inicjatorami wprowadzenia programów mentoringowych były zarówno osoby z HR, jak
i menedżer, który zauważył potrzebę, na którą miał odpowiadad pierwszy pilotażowy program
mentoringowy. Miał byd on szybkim i skutecznym sposobem uzupełnienia wiedzy osób, które pojawiały
się w Sprzedaży.
Inicjatorzy programów mentoringowych nie byli jednak ogólnie znani. Jeden z mentorów nie wiedział,
kto był inicjatorem programu mentoringowego w firmie ani na jakiej podstawie program był tworzony.
Drugi zaangażowany w program ekspercki wymienił jako inicjatora HR i przyznał, iż mentorzy mieli
pewien wpływ na program podczas warsztatów w roku 2011, które były zorganizowane przed
rozpoczęciem realizacji programów. Jednak on sam w tych warsztatach nie uczestniczył. Uczniowie nie
uczestniczyli w procesie tworzenia programów mentoringowych.
W firmie programy mentoringowe rozwija się w sposób stopniowy, metodą „małych kroków”,
sprawdzając, które formy w których miejscach sprawdzają się najlepiej. Na bieżąco wprowadzane są
potrzebne zmiany przy udziale uczestników programów, którzy przekazując informację zwrotną mają
wpływ na programy mentoringowe w przyszłości. Same programy mentoringowe poprzedziły różnego
rodzaju działania mniej formalne, które miały podobny cel i były swojego rodzaju wstępem do
wprowadzenia tych programów.
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Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Jeżeli chodzi o potrzebę, to ona wypłynęła z biznesu od sprzedaży, żeby pomóc ułożyd ścieżkę, ponieważ
mentoring w sprzedaży dotyczy nowo zatrudnionych, osób wchodzących na stanowiska sprzedażowe, ale
też takich, które są, mają pewne kompetencje i potencjał. A menedżerskie mentoringi to jest inicjatywa
nasza. Jako HR mamy dużą ofertę dla menedżerów, mamy kompleksowy program rozwojowy
menedżerski, który nazywa się Orange Campus, to jest ponad 25 programów szkoleo dla menedżerów.
Rozwijamy naszą ofertę po to, żeby zaoferowad różne sposoby rozwoju menedżerom, też, żeby mied jak
największą efektywnośd. Jednym z nich jest w naturalny sposób mentoring. Myślę też, że jako
organizacja, jako menedżerowie dojrzewamy właśnie do takiego sposobu pracy, bo mamy coraz więcej
osób z dużym doświadczeniem pracy w naszej firmie i też od menedżerów wychodziły takie potrzeby. HR
***
… Oczywiście my po stronie HR, decydując, że to ma sens, że jesteśmy też gotowi taki sposób pracy
rekomendowad. Jeżeli chodzi o menedżerski mentoring, to inicjatywa była w dużej mierze nasza,
w odpowiedzi na to jaka też jest strategia firmy i czego oczekują menedżerowie. Przy tym było duże
poparcie naszego szefostwa, czyli szefa HR, ale też ze strony menedżerów wyższego szczebla. Bo my na
razie postanowiliśmy zacząd małymi krokami. Nie mówimy, że rozpoczynamy wielki program… Na razie
postanowiliśmy zacząd i zobaczyd, jak to się przyjmie w organizacji. W 2014 planujemy już trochę więcej.
HR
***
Możemy przyjąd 2011 rok jako taki moment, nad którym my mamy pieczę. Bo my jesteśmy dużą
organizacją, byliśmy jeszcze większą, więc były różne działania i były różne programy nazywane też
mentoringiem, natomiast w taki sposób ustrukturalizowany, o którym my też możemy mówid, że to są
programy, z których my też czerpiemy doświadczenia, które chcemy rozwijad, to te od 2011. HR
***
… Ja oczywiście decydowałam o wdrożeniu mentoringu w projekcie, jak Pani wspominała, natomiast nie
decydowałam o jego kształcie, ostatecznie, samodzielnie. Pewnie to zależy od człowieka, w jaki sposób
pracuje, natomiast ja wyznaję taką zasadę, że warto pracowad z ludźmi nad kształtem projektu,
w którym chcemy, żeby potem uczestniczyli, bo wtedy bardziej są zaangażowani w ten projekt.
Podejmując decyzję o tym, że spróbujemy ten materiał też w naszej sprzedaży, kolejnym krokiem było
zorganizowanie warsztatów. Na te warsztaty zaprosiliśmy poza częścią taką HR-ową osoby po prostu
z naszej sprzedaży. Dyrektorów, handlowców, kierowników, po to, żeby wypracowad z nimi wspólną
pierwszą formę, wersję, którą możemy sobie wyobrazid, czegoś, z czym dotąd w ogóle się nie
spotkaliśmy. Mieliśmy na szczęście właśnie (imię), która nadawała kierunek temu, co powinno
w mentoringu byd, czego raczej nie powinno byd, w jakich ramach powinniśmy się zamknąd i do tego
wypracowywaliśmy cele, benefity, podział ról, zadania do ról. K.

1.6.2. Źródła informacji na temat mentoringu, wykorzystywane standardy
Opracowując program mentoringowy firma nie korzystała z pomocy żadnej firmy czy organizacji
zewnętrznej ani gotowych wzorców czy standardów. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie zdobywały
swoją wiedzę z literatury, konferencji tematycznych, a także opinii uczestników programów. Co ważne,
informacje na temat optymalnych form mentoringu pochodziły także od uczestników pilotażowego
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programu mentoringowego. Dla firmy ważne jest, by standardy postępowania opracowywad wewnątrz
organizacji, a z zewnątrz czerpad jedynie inspirację.
Współautorzy programów mentoringowych sygnalizowali brak dostępnej bazy wiedzy, z której można
czerpad, przygotowując własne programy mentoringowe. W szczególności brakuje przykładów wdrożeo
oraz informacji, co się sprawdza, a co nie, kryteriów skutecznej współpracy mentor-uczeo. Dodatkowo
pojawiła się sugestia, iż korzystanie z dostępnych wzorców amerykaoskich niekoniecznie jest dobrym
pomysłem przy wdrażaniu programów mentoringowych w polskiej kulturze organizacyjnej.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Gros informacji, myślę, że niespełna 100% można nawet powiedzied, czerpałam z HR. Moim ogromnym
wsparciem do dnia dzisiejszego w projekcie pod kątem kompetencyjnym jest (usunięto imię
i nazwisko), wewnątrz naszej firmy…. K
***
Są konferencje zewnętrzne. Koleżanka, która się zajmowała też tematem przez ostatnie dwa lata,
w takich konferencjach też uczestniczyła i wracała z obrazem tego, jak mentoring jest definiowany na
rynku i co wiąże się z mentoringiem. Także czytanie literatury na ten temat, staramy się śledzid i czytad,
uczyd się z takich źródeł. No i wypracowywanie wewnętrzne, doświadczenie. HR
***
Ja myślę, że ich nie ma za bardzo. Są jakieś ogólne informacje na temat różnych form pracy
indywidualnej i z tego można sobie czerpad i tworzyd własną bazę wiedzy. Nie ma przykładów na pewno
takich programów, które gdzieś działały, pokazanych efektów, co było skuteczne, a co mniej skuteczne.
Ja się nie spotkałam z takimi informacjami w Internecie. Bardziej jest to dzielenie się firm, które
proponują szkolenia z mentoringu. … Też bardzo różnie rozumianego. Często poziom ogólności
i podciąganie różnych działao pod mentoring różnych programów jest bardzo szeroki. Moja perspektywa
jest taka, że ja bym nie powiedziała, że nam tego brakowało, bo my lubimy też pewne rzeczy
wypracowywad, więc może niekoniecznie sięgamy po gotowe rzeczy, ale miło by było taką bazę dobrych
praktyk mied czy nawet taką bazę osób, które takie programy realizowały i które są gotowe do dzielenia
się swoimi doświadczeniami. HR
***
Z mojej perspektywy najbardziej (brakuje) takich doświadczeo wdrożeniowych, co działa, a co nie. Ja
myślę, że też w ogóle pewnych kryteriów skutecznej pracy mentoringowej, bo definicja może byd prosta,
natomiast jest sporo czynników, które muszą byd spełnione, żeby to było skuteczne. Ja
przygotowywałam warsztaty dla przyszłych mentorów, toteż sama miałam sporo znaków zapytania, jak
ta relacja powinna byd też kształtowana chociażby przez mentora, żeby to było skuteczne. HR
***
… myśmy inspirację czerpały trochę patrząc na takie doświadczenia, którymi się firmy dzielą, czerpią
z literatury dużo, ale z żadnych wzorców gotowych nie korzystałyśmy, bo też ich nie znalazłyśmy. Ale też
nie mamy zwykle takiego podejścia, żeby czerpad wprost z wzorców, raczej szukamy inspiracji do tego,
żeby się zastanowid, jak to mogłoby wyglądad u nas, biorąc pod uwagę dobre praktyki, które są, ale też
naszą specyfikę, potrzeby i też cały kontekst, bo my mentoring wpisujemy w szeroką ofertę dla
menedżerów i dla pracowników. HR
***
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No właśnie, to była ta nasza trudnośd, z którą się spotkałyśmy … zarówno wewnątrz organizacji, bo
byłyśmy pierwszymi osobami, które zaczęły w ogóle w organizacji Orange Polska wdrażad.
Więc byłyśmy takimi pionierkami w Orange. To jakiś czas temu, pamiętam, na samym początku projektu
poprosiłam też (imię) o to, żeby zobaczyła, rozglądnęła się po rynku, czy są jakieś takie praktyki,
szczególnie, które dotyczą obszaru sprzedażowego, jak rozwijad mentoring, na jakie problemy pewnie się
natkniemy. Niestety takiej informacji też nie mieliśmy. Jedyne, co pozostało, to jakieś książki. Ja nie
przepadam za literaturą z rynków amerykaoskich, bo jednak i kultura tamtych firm, i też trochę
mentalnośd ludzi jest inna, więc trudno tak przenosid jeden do jednego zachowania z rynku
amerykaoskiego na rynek polski, tym bardziej, że te książki były pisane w języku mocno poradniczym,
więc poszukiwanie potem, jak się z czymś zderzyłam, z jakimś problemem, akurat rozwiązanie, które było
mocną teorią z niewielką dozą praktyki, po prostu w niczym mi nie pomagało, więc mówiąc wprost,
odpowiadając za ten projekt, w ogóle za jego funkcjonowanie, za częśd operacyjną, no, tak działałam
mocno intuicyjnie czasami. K.
***
Najbardziej przydatne na pewno by było takie miejsce, gdzie byłoby źródło informacji o tym, kto takie
projekty realizuje, w jakich firmach zostało to wdrożone, w jakich obszarach najfajniej się to sprawdza,
na co powinno się uważad od samego początku, aby osiągnąd sukces. Brakowało tak naprawdę tej bazy,
tej praktyki, tej informacji, że można gdzieś się zwrócid, podpytad, upewnid się, że się idzie
w obranym kierunku, tego po prostu nie było. … Nawet w formie studiów przypadków. Studia
przypadków w ogóle są świetną formą, dlatego że one pokazują wdrożenie, one nie są oparte tylko
i wyłącznie na teorii, tylko pokazują doświadczenia ludzi, którzy się już z tym projektem oswoili, zderzyli,
realizują go, więc super. K

1.7. Wykorzystywane formy mentoringu, ich słabe i mocne strony
1.7.1. Organizacja pracy mentor-uczeo
Planowane spotkania uczniów z mentorami odbywają się osobiście i indywidualnie. Nie praktykuje się
mentoringu grupowego. W programie pilotażowym zdarzyła się sytuacja, iż jeden z mentorów na prośbę
innych osób zdecydował się na mentoring grupowy, jednakże nie sprawdził się on i w tej chwili wszyscy
uczniowie spotykają się ze swoimi mentorami indywidualnie, bezpośrednio w godzinach pracy. Kontakt
telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej również zdarza się, ale głównie w celu umówienia
spotkao, ewentualnie pomocy ad-hoc.
Na początku współpracy definiowane są cele, które uczeo z mentorem chcą osiągnąd. Każde spotkanie
planowane jest z wyprzedzeniem, chod w praktyce okazuje się, iż specyfika pracy mentorów i uczniów
powoduje przesunięcia tych terminów. W przypadku mentoringu menedżerskiego spotkania odbywają
się mniej więcej co trzy-cztery tygodnie (w sumie około 8 spotkao), w przypadku mentoringu
eksperckiego raz-dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy. Przy czym w przypadku mentoringu
eksperckiego, poza spotkaniami planowanymi, kontakt ucznia z mentorem jest dużo bardziej
intensywny. Zdarza się, iż uczeo dzwoni, spotyka się ponadplanowo ze swoim mentorem w sytuacjach,
gdy potrzebuje jego dodatkowej pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów, spotkao z klientami.
Przed umówionym spotkaniem definiowane są tematy, których będzie dotyczyła rozmowa. W przypadku
mentoringu eksperckiego na początku spotkania mentor sprawdza, czy wiedza, którą przekazywał
wcześniej, została przez ucznia utrwalona. W przypadku tego programu praktykowane są również „prace
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domowe” dla ucznia, chod z uwagi na duże obłożenie obowiązkami nie zawsze są one „odrabiane” przez
ucznia. Praca mentora z uczniem nie polegała tylko na rozmowie, ale na pokazywaniu przykładów
w formie rysunkowej oraz na rozwiązywaniu problemów technicznych z użyciem odpowiednich aplikacji
komputerowych. Ponadto w tych relacjach mentor był swojego rodzaju opiekunem ucznia i zdarzało się,
iż jeździł z nim na spotkania z klientem, by wesprzed go w razie potrzeby wiedzą merytoryczną. Wraz
z zaawansowaniem programu uczeo w coraz większym stopniu samodzielnie prowadził rozmowy
z klientem.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Na początku zdefiniowaliśmy sobie cele, jakie ta osoba chciałaby osiągnąd w trakcie programu.
Umówiliśmy się w ten sposób, że na każde spotkanie, które jest planowane z wyprzedzeniem, nie za
często, żeby był czas na przepracowanie tych rzeczy… M1
***
Staramy się, żeby te spotkania były mniej więcej co trzy tygodnie. Nie zawsze to się udaje ze względu na
bieżące sprawy. Zakładaliśmy, że to jest taki optymalny odstęp. Umówiliśmy się tak, że przed każdym
spotkaniem uczeo definiuje 1, 2, 3 tematy, o których chciałby porozmawiad konkretnie na danym
spotkaniu i w ramach spotkania najpierw dzieli się doświadczeniami z poprzedniej rozmowy, czy coś
wykorzystał, czy nie wykorzystał po naszych rozmowach, czy wykorzystał jakieś doświadczenia, którymi
ja się dzieliłem, i przechodzimy do tematów zdefiniowanych na bieżące spotkanie, tak żebym ja mógł
zrozumied dane zagadnienie. … Staramy się spotykad bezpośrednio. Mailowo i telefonicznie umawiamy
się na spotkanie. Ja poprosiłem ucznia o to, żeby przed każdym spotkaniem zdefiniował tematy,
o których chce porozmawiad. To jest komunikacja mailowa. Natomiast samo spotkanie jest face to face.
To akurat nie miało miejsca, natomiast dopuszczam też taką możliwośd, że jakieś drobne rzeczy możemy
sobie telefonicznie szybko przedyskutowad. Mailowo raczej byłoby ciężko. M1
***
To się zawsze przedłuża. Mamy ustalone konkretne ramy. Teraz mam jednego ucznia. Spotykamy się
w środę o 8:30. Trwa to mniej więcej godzinę, ale zawsze się przeciąga, nawet do dwóch godzin. M2
***
To są spotkania indywidualne. Spotykamy się minimum raz w tygodniu. Ja jestem dla nich dostępny
praktycznie 24h na dobę. Oni mają pewne granice przyzwoitości. Nie dzwonią w nocy, o północy. Ja
jestem też dla nich dostępny po godzinach pracy. Jeżeli dzwonią, to w jakichś rozsądnych granicach.
Maksimum to 20:00 i to też na takiej zasadzie, że ja wychodząc z pracy mówię, żeby ktoś zadzwonił
w takich i takich godzinach, bo ja będę wtedy w domu, będziemy mogli sobie swobodnie porozmawiad.
Ja jestem dla nich dostępny przez telefon, e-mail, inne środki komunikacji dostępne w firmie. (Czy oni
często korzystają z takiej możliwości, żeby zadzwonid, skomunikowad się?) Zawsze, jak mają problem.
M2
***
Jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, to niezbędny jest kawałek kartki, długopisu i rysunek. Żeby
wytłumaczyd komuś, jak coś działa, to trzeba to narysowad. Takie rysunki powstają codziennie. To jest
tłumaczenie osobie co i jak. To jest właśnie sztuka, czego się przez cały czas uczę, żeby dopasowad
wiedzę tak, żeby ją przekazad w takiej szczegółowości, żeby nie zniechęcid do tego ucznia, i tak, żeby on
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to pojął. Czasami trzeba zejśd do jakichś obrazkowych przykładów, typu pakiety to są autobusy na
autostradzie. Do różnego poziomu trzeba schodzid i tu bardzo pomaga empatia, wiedza handlowa. M2
***
Ten program jest taki, że trwa w zależności od potrzeb. Siedem, osiem spotkao. Jest to program, który
został uruchomiony dla nowych menedżerów, takich właśnie jak ja, po to, żeby pomagad wejśd w nową
rolę zawodową. Ja teraz już ten program mentoringowy kooczę. Spotkaliśmy się z moim mentorem
9 razy, na początku co dwa, trzy tygodnie, później coraz rzadziej, bo było mi coraz łatwiej zarządzad.
Przeszłam też szereg szkoleo z zakresu menedżerskiego, więc wiele rzeczy zrobiło się łatwiejsze.
Natomiast jeden mentor i jeden program. Wydaje mi się, że na chwilę obecną już nie potrzebuję pomocy
mentora, wsparcia mentora. Byd może, jeżeli będzie sytuacja tego wymagad, to mogę ze swoim
mentorem się spotykad. … Teraz zamykamy ten cykl mentoringu. Mamy w środę spotkanie
podsumowujące, zakooczające, co mi to dało, czego się nauczyłam, jakie to ma plusy. Natomiast później
będziemy się już z mentorem spotykad w sposób taki mniej sformalizowany. To będą takie spotkania
wynikające z potrzeby chwili. U1
***
Na samym początku ustaliliśmy zasady naszych spotkao, naszych szkoleo. Ustaliliśmy sobie dwa dni
w tygodniu, gdzie będziemy się spotykad. I ustaliliśmy sobie te nasze spotkania przez pierwszy miesiąc,
a następnie przez kolejny miesiąc, aż do zakooczenia programu. No i na tych szkoleniach, te szkolenia
odbywały się właśnie w ten sposób. Dodatkowo ustaliliśmy sobie, że jeżeli będzie jakiś problem u klienta,
to jedziemy razem albo ja komunikuję się z moim mentorem w celu wyjaśnienia się nieścisłości bądź
zagadnieo, których jeszcze nie omawialiśmy na szkoleniach. U2
***
Natomiast częstośd kontaktów była bardzo duża. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu.
Formalnie jeden dzieo w tygodniu mieliśmy zapisany w naszych kalendarzach mentoring. Natomiast
nasze kontakty były codzienne, telefoniczne. Jeżeli mentor był tutaj, to omawialiśmy takie tematy
klienckie, już na żywym organizmie i codzienne telefony, kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów, bo ta
współpraca się zacieśniała. Jeśli jest jakiś temat od klienta, to musimy się skontaktowad kilkanaście razy,
aby mi kolega wytłumaczył, o co w tym wszystkim chodzi, i później nie raz było tak, że się przysłuchiwał
mojej rozmowie z klientem.
***
… zdarzały jakieś tam prace domowe, to po godzinach pracy, ale rzadko. U2
***
Na każde spotkanie mentor był przygotowany z tematu, które będziemy w danym dniu omawiad. Dalej
były przygotowane programy komputerowe, może nie programy, ale aplikacje, które pozwalały mi tę
wiedzę nabyd. Mieliśmy taki program do dwiczeo, taki stricte techniczny program do ustawiania tych
urządzeo, do adresowania tych urządzeo, sieci VPN-owych, takie naprawdę, bardzo dużo techniki. I na
tym też pracowaliśmy. Braliśmy jakiegoś tam klienta, jakieś rozwiązanie i budowaliśmy sied dla tego
klienta. I oczywiście kartki z rysunkami, z przykładami, to na porządku dziennym. U2
***
Tylko bezpośrednia rozmowa i kontakt, nie mamy mentoringów e-learningowych, nie mamy grupowych,
takie pomysły też są na rynku. My traktujemy tę formę jako indywidualną relację, co jest bardzo ważne.
HR
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1.7.2. Zakres merytoryczny a forma współpracy
Sposób pracy uczeo-mentor ściśle wiąże się z zakresem merytorycznym współpracy.
W przypadku mentoringu menedżerskiego zadaniem mentora było często wysłuchanie ucznia, tak by
mógł on samodzielnie podjąd decyzję w przypadku problemu, z którym przyszedł. Natomiast oprócz tego
padały często pytania o konkretne doświadczenia mentora, który opowiadał, jak on radził sobie
z podobnymi problemami w przeszłości. Mentor w tym programie pozwala, by korzystając z jego
doświadczeo uczeo samodzielnie umiał podjąd decyzję w trudnej dla niego sytuacji. Wydaje się, iż w tym
przypadku oczekiwania ucznia i propozycja mentora co do tego, w jakiej formie przekazywad
doświadczenie, pokrywały się i były one dobrze dobrane do celu, jakiemu miał służyd ten program
mentoringowy.
W przypadku mentoringu eksperckiego zadaniem mentora było głównie przekazanie wiedzy
merytorycznej, technicznej potrzebnej na danym stanowisku, ale także na temat pewnych procesów
w firmie, organizacji niektórych prac i doraźna pomoc uczniowi w nagłych sytuacjach czy nawet
uczestniczenie wraz z nim w rozmowach z klientami. Z czasem uczeo w coraz większym stopniu był
odpowiedzialny za techniczną częśd rozmowy, aż do momentu, gdy zaczynał radzid sobie sam. Z uwagi
na techniczne aspekty wiedzy również forma współpracy: indywidualny kontakt bezpośredni wydawała
się najbardziej odpowiednia. Jak wcześniej wspomniano, nie sprawdziły się formy grupowe. Treśd
przekazywanej wiedzy determinowała również wspieranie się rysunkami, aplikacjami komputerowymi,
pracami domowymi z uwagi na to, iż wiele elementów należało utrwalad, tłumaczyd. Pod tym względem
różnił się ten program od mentoringu menedżerskiego, który miał charakter bardziej doradczy.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Czasem to jest zwykłe wysłuchanie drugiej strony, która chce po prostu odbid myśli i w ten sposób trochę
mnie wykorzystad jako lustro i poukładad sobie to, czy koncepcja, podejście jest rozsądne, nierozsądne,
czy wymaga jakiejś korekty. Czasem to są konkretne pytania o moje doświadczenia, że jak zrobiłem
mając daną sytuację, albo jak zrobiłbym mając podobną sytuację. … ja staram się unikad dawania
wprost odpowiedzi, że ktoś ma zrobid tak i tak. To nie jest to, co ja proponuję. Ja raczej dzielę się swoim
doświadczeniem, wyszukuję podobnych sytuacji w swojej przeszłości i mówię, że wówczas zrobiłem tak
i tak, miało to takie i takie konsekwencje, inne możliwości były takie i takie, decyzja była taka, a nie inna
ponieważ. Staram się raczej inspirowad do tego, żeby w konkretnej sytuacji, w której uczeo się znajduje,
rozważył możliwe opcje, scenariusze i samodzielnie podjął decyzję, aniżeli wprost daję gotową receptę.
Mówiąc szczerze, bardzo chętnie biorę odpowiedzialnośd za to, żeby się podzielid swoimi
doświadczeniami, ale nie chcę brad odpowiedzialności za te decyzje, które ktoś będzie podejmował. M1
***
Zazwyczaj tematy są bardzo ogólne i po ogólnie zdefiniowanym zagadnieniu staram się dojśd do sedna,
co tak naprawdę budzi wątpliwości, co tak naprawdę jest trudne i czego tak naprawdę oczekuje uczeo,
jakiej rozmowy. Później jest chwila rozmowy. Są to pytania precyzujące, czy parafrazowanie tego, co ja
usłyszałem, więc ja przez chwilę uczę się problemu, staram się jak najlepiej zrozumied ucznia. Później
staram się zrozumied, co jest oczekiwanym rezultatem, jaki uczeo chce uzyskad, czy on oczekuje
konkretnej odpowiedzi, doświadczeo, przykładów, czy oczekuje tego, żebyśmy razem zastanowili się nad
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różnymi scenariuszami. Najczęściej to jest tak, że to jest trochę powiązane, czyli ja dzielę się wtedy
swoimi doświadczeniami, szukam podobnych sytuacji w swojej przeszłości, opowiadam o tym.
Oczywiście tutaj też jest rozmowa, uczeo dopytuje, doprecyzowuje, tak żeby zrozumied te doświadczenia.
Często też jest tak, że po tym etapie podzielenia się wiedzą razem szukamy możliwych scenariuszy w tej
konkretnej sytuacji, w której znalazł się uczeo, czyli co mógłby zrobid. Ja nie daję odpowiedzi, jak
konkretnie uczeo ma zrobid. Ja raczej staram się mówid, jaka jest opcja, co wtedy można zrobid, jakie jest
ryzyko, uwarunkowania. Można zrobid coś innego. Scenariusz drugi ze swoimi uwarunkowaniami. … To
jest raczej taki proces, który daje inspirację, a ja często podpytuję o to ucznia. Akurat ten uczeo jest na
tyle otwarty, że sam się też chętnie dzieli tym, co wykorzystał, czego nie wykorzystał, co pomogło, a co
nie. M1
***
Program polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia, które ja zdobyłem na przestrzeni całego
mojego dorobku w tej firmie. Moimi uczniami są osoby, które pracują w sprzedaży bezpośrednio
z klientem. Prostując, miałem 4 osoby. Z jednym uczniem bardzo szybko skooczyłem, bo on był dośd
mocno zaawansowany technicznie. Potrzebował ode mnie szkolenia sprzedażowego. Ja mu
powiedziałem, jak ja postrzegam sprzedaż, jakie ja szkolenia przechodziłem i jak mnie nauczono
sprzedawad. Spotkaliśmy się 4 razy i stwierdziliśmy, że na tym etapie możemy sobie już zakooczyd
mentoring. Oczekuje się ode mnie wiedzy technicznej, ponieważ ja jestem mentorem dla osób, które
sprzedają w tej firmie usługi zaawansowane albo łączą wiele usług ze sobą, tak żeby przedstawid
klientowi rozwiązanie kompleksowe, spełniające w pełni jego potrzeby, które opiera się o różne dziedziny
wiedzy, zarówno o wiedzę techniczną, wiedzę z dziedziny głosu, transmisji danych, z zakresu serwerów,
komputerów, całej informatyki i połączenia tego w jedno. Wiedza techniczna to jest pierwszy element.
Drugi element to wiedza na temat procesów w firmie, ponieważ realizacja projektu składającego się
z wielu elementów wymaga znajomości organizacji i poruszania się po tej organizacji, M2
***
Ja przygotowywałam tematy spotkao, z jakiego zakresu chciałabym omówid, ewentualnie o czym
chciałabym porozmawiad, żeby dad szansę mentorowi się z tego przygotowad w jakiś sposób, bo np. jak
rozmawialiśmy o coachingu, to mentor pokazywał, jak on to widzi. Też opowiadał mi o sobie, o swoich
doświadczeniach, ale podpierał się też ewentualnie jakimiś lekturami, które mógł mi polecid do
przeczytania lub do polecenia typu: „ta książka jest fajna” albo „ta książka nie jest fajna i nie trad na nią
czasu”, „ta lektura jest super”. Dzielił się ze mną wiedzą. Rozmawialiśmy o dawaniu feedbacków, w jaki
sposób dawad feedback ten pozytywny i ten negatywny feedback. I co, ile on w pracy korzysta
z feedbacku, jak często zbiera feedback od swoich przełożonych czy od swoich przełożonych, jak
i pracowników… U1
***
Umawialiśmy się na spotkanie. Ja wcześniej podsyłałam tematy spotkao, które chciałam omówid, np.
rozmawialiśmy o błędach, jakie popełniliśmy w swoim życiu takim zawodowym, którymi się możemy
podzielid, żeby inna osoba nie popełniała. U1
***
Każda sytuacja jest inna, bo ludzie są różni i każdy pracownik dla każdego jest inny, i są różne sytuacje.
Natomiast oczekiwałam od mentora, że mi doradzi, jak mam dylemat, jak ja powinnam się zachowad,
i oczywiście, czy ja to doradztwo przyjmę, czy nie przyjmę, to tylko i wyłącznie moja sprawa, jak ja to
dalej pokieruję i co będzie moją decyzją. Natomiast oczekiwałam, że podpowie mi, jak na pewne sprawy
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spojrzed, że pokaże mi nie tyle rozwiązania, co pokaże mi dalej ścieżkę. Jeżeli pokaże mi rozwiązanie
danego problemu dotyczące danego pracownika, to będzie to szybsze dla mnie, ale to spowoduje, że ten
pracownik następnym razem znowu do mnie przyjdzie i znowu będzie się pytał, co ma zrobid. A jak
poświęcę mu trochę czasu, pracownikowi, i pomogę mu samemu dojśd do rozwiązania, takiego, jakiego
oczekuje, to jest nadzieja, że przy kolejnym takim dwiczeniu, pracownik będzie dokładnie wiedział, co ma
zrobid, nie będzie zawracał głowy takimi rzeczami. U1
***
Osoba, która tutaj pracowała i obecnie też pracuje w naszym regionie, jest inżynierem, ma wiedzę
techniczną i starał się tę wiedzę techniczną przekazad. Wiedzę dla nowego wtedy człowieka, w jasny
i w taki sposób, abym mógł się kontaktowad z klientami, z działami informatycznymi u danych klientów.
Chodzi o spotkania, abym wiedział, o czym mówię, żeby klient widział we mnie partnera do rozmowy. U2

1.7.3. Słabe i mocne strony takich form współpracy
Zarówno mentorzy, uczniowie, jak i osoby odpowiedzialne za wdrożenie programów zauważają dużo
więcej zalet wdrożonych form pracy mentor-uczeo niż wad. Przede wszystkim wszyscy podkreślają zalety
bezpośredniej i indywidualnej współpracy, dzięki której każda para mentor-uczeo może dostosowad
zakres przekazywanej wiedzy i formę do potrzeb konkretnego ucznia i możliwości mentora.
Wyznaczenie spotkao bezpośrednich gwarantuje czas, który jest potrzebny na przekazanie doświadczeo
i wiedzy, której w opinii jednego z uczniów nie da się zdobyd w inny sposób, np. na uczelni. Korzystanie
z komunikatorów elektronicznych i telefonu zubaża tę relację mentor-uczeo. Dlatego w firmie dba się
o to, by mentorzy oraz uczniowie pracowali w tym samym miejscu (regionie), tak aby była możliwośd
kontaktu bezpośredniego. W jednym przypadku, w którym odległośd uniemożliwiła spotkania face to
face zdecydowano się na korzystanie z komunikatorów, jednak taka forma uważana jest za mniej
efektywną, chod jej zaletą jest oszczędnośd czasu na dojazdy. Szczególnie w przypadku wiedzy
technicznej, skomplikowanej, kiedy niezbędne jest pokazanie na rysunkach niektórych procesów,
kontakt inny niż bezpośredni utrudnia przekazanie tej wiedzy. Kontakty bezpośrednie budują również
więź pomiędzy mentorem i uczniem, która pozostaje nawet po zakooczeniu programu mentoringowego
i owocuje w przyszłości integracją zespołu oraz ułatwia pozaformalną pomoc w organizacji.
Relacja „jeden do jednego” umożliwia także większe skupienie się na tym, co chce przekazad mentor,
a skupienie to jest niezbędne do przyswojenia wiedzy.
Jako słaba strona formy współpracy w programie mentoringowym, jaką są indywidualne, bezpośrednie
spotkania mentor-uczeo, wskazywany jest brak czasu na spotkania, szczególnie w przypadku mentoringu
menedżerskiego. Jednakże w przypadku jednej grupy, w której próbowano zastosowad mentoring
grupowy, te problemy były jeszcze bardziej nasilone i między innymi w ich rezultacie, z powodu
problemów z umówieniem spotkao, zrezygnowano z mentoringu grupowego. Innym powodem
rezygnacji z mentoringu grupowego był fakt, iż w opinii uczestników niewiele on dawał zarówno
uczniom, jak i mentorowi, a dodatkowe problemy logistyczne zniechęcały do takiej formy mentoringu.
W eksperckim programie mentoringowym wspólne wizyty u klientów mentora wraz z uczniem dają
dodatkowe korzyści w postaci poczucia wsparcia ucznia przez eksperta w trudnej dla niego nowej
sytuacji, z drugiej umożliwia obserwowanie go w trakcie pracy, a z czasem pozwala na stopniowe
zdobywanie samodzielności i pewności siebie w kontaktach z klientami.
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Również fakt, iż mentoring realizowany jest bez korzystania z zewnętrznych ekspertów-mentorów
uważany jest za mocną stronę. Taka forma, w której i mentor, i uczeo pracują w tej samej organizacji,
buduje kulturę organizacyjną, w której ludzie uczą się od siebie nawzajem, dzielą się wiedzą
i doświadczeniem, co jest uważane za wartośd.
Żaden z mentorów ani uczniów nie wskazał elementów, które chciałby zmienid w swojej relacji.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Mi na samym początku było szkoda, że ja mogę mied tylko dwóch uczniów. Szkoda mi było pozostałych
ludzi. Ja zapraszałem wszystkich na te spotkania i dyskutowaliśmy sobie w takim szerszym gronie. To się
nie do kooca sprawdziło, bo później dochodziło do takich sytuacji, że ktoś nie mógł. Już dwie osoby
wypadały z tego spotkania. To się już gdzieś tam rozlewało. W pewnym momencie zirytowało mnie to do
takiego stopnia, że powiedziałem, „tu jest klucz, jak będziecie gotowi, to powiedzcie, ja potrzebuję 15
minut, żeby się przygotowad”. Oczywiście nigdy nie byli gotowi. Jeżeli chodzi o pracę 1:1, to później sobie
rozmawialiśmy z dziewczynami z HR. One powiedziały: „Ja wiem, że Tobie jest szkoda, ale takie jest życie
i mentoring właśnie polega na pracy 1:1. Zacznij z nimi pracowad indywidualnie, bo jak widzisz, to się nie
sprawdza w grupowej wersji”. M2
***
Mocną stroną to jest to, co już wcześniej padało podczas tej rozmowy. To, że ma czas, to, że ma chęci
dzielenia się wiedzą. To jest wiedza, której nie da się kupid na rynku, nie da się zdobyd na uczelniach, nie
da się zdobyd nigdzie. Móc się spotykad z kimś, wspierad mnie w swojej pracy i w moim działaniu.
Natomiast to, co jest słabe? Nie myślałam o słabościach, bo dla mnie to jest niesamowite, że człowiek
drugi, tutaj pracownik, ma chęci do wspierania i pomagania. Nie wiem, co może byd słabością. Pewnie
coś jest, ale nie przychodzi mi do głowy. U1
***
Nie biorąc pod uwagę charakterów ludzi, może ktoś się po prostu nie chce nauczyd? Może ktoś
ignorowad, nie chce tej wiedzy. To tak jak wspomniałem wcześniej, to jednak musi byd chyba kontakt
dwóch osób, wtedy jesteśmy w stanie czegoś się nauczyd. (Czyli takim głównym kryterium sukcesu to są
dwie osoby?) Tak, no i przede wszystkim chęci. Jednej i drugiej osoby. U2
***
Jeżeli nie skupimy się w danej chwili na tym, co nam mentor chce przekazad, mówię tu od strony ucznia.
I nie wiem, telefony będą nam dzwoniły, będzie ktoś przechodził, zagadywał, to ta wiedza gdzieś się
rozwieje. U2
***
(A co zmieniłby Pan w swoim dotychczasowym sposobie współpracy, pracy z mentorem? Jakby miał Pan
coś zmienid, to co by Pan zmienił?) A mogę odpowiedzied, że nic? Powiem szczerze, po przebyciu wielu
szkoleo to mentoring był dla mnie naprawdę fajną sprawą i nie chciałbym nic zmienid. U2
***
Mentor mógłby dwie, trzy osoby poprowadzid, ale najlepiej jest we dwójkę. Bo wtedy jesteśmy oddzieleni
od wszystkich, od wszystkiego i przekazujemy sobie tę wiedzę. U2
***
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Na pewno mocną stroną jest to, że to jest szansa na indywidualny kontakt, uczeo też powinien byd
bardzo dobrze przygotowany do tego procesu, wiedzied, co i czego potrzebuje od mentora. Taka
indywidualizacja i odpowiedź wprost na potrzeby. Fajne rzeczy, które się dzieją w efekcie takiej
indywidualnej relacji, szczególnie w takich dużych firmach jak nasza, to jest też budowanie relacji, które
potem mają wpływ na poszerzanie współpracy pomiędzy funkcjami, zespołami. HR
***
Ja myślę, że mocną stroną jest to zindywidualizowanie i dostosowanie do oczekiwao. Przez to też na
pewno efektywniejsze w odróżnieniu do innych programów szkoleniowych dedykowanych grupom.
Mocną stroną jest też to, że jest to proces. Staramy się rekomendowad takie programy, żeby to było kilka
spotkao, żeby była kontynuacja i nadbudowywanie kolejnych kompetencji, więc proces jest
efektywniejszy i ta zmiana jest bardziej ugruntowana niż działanie jednorazowe. HR
***
Też widad, że (ta forma jest) nagradzająca bardzo. Jak się rozmawia z uczniami, to uczniowie mówią: „to
fantastycznie, że ktoś poświęca mi czas”, to daje takie poczucie, że są ważni i to jest nagradzające. HR
***
To wymaga konsekwencji. … Kalendarze są słabą stroną, szczególnie jeśli chodzi o tę kadrę wyższego
szczebla. Poza tym pilotaż w sprzedaży, tu mamy bardzo konkretne, na bieżąco też zbierane informacje
zwrotne. ... W sprzedaży, tam gdzie ludzie mają bardzo konkretne systemy zadao premiowych, to ten
czas, który mentor poświęca na pracę z uczniem, w pewnym sensie musi w dodatkowy sposób
wygospodarowad, czyli kwestia zarządzania czasem i znowu kalendarzem w kontekście też innych zadao.
Więc cały czas też trwają dyskusje, jak to usprawnid, żeby było łatwiej czasem zarządzad, i myślę, że to
jest największa słabośd i trudnośd w procesach. HR
***
Jakbym miała myśled o mentoringu w globalnym ujęciu, to też pewne formy mentoringowe mogą
pomagad w budowaniu organizacji, w której ludzie się od siebie uczą. My w tej chwili uruchamiamy taki
program, w którym najważniejszym założeniem jest, że inspirujemy do dzielenia się wiedzą
w organizacji i do uczenia się od siebie. To nie będzie tak ustrukturalizowane jak procesy mentoringowe,
ale też będzie miało pewne takie elementy wspierające. To będzie uruchamianie oddolnej inicjatywy do
tego, żeby się dzielid doświadczeniami i wiedzą. I z jednej strony jest ważne, żeby takie podejście krzewid,
a z drugiej strony, żeby te procesy mentoringowe były naturalnym elementem, czyli pojawiały się
w momencie kiedy firma rzeczywiście do tego jest dojrzała. HR
***
Od początku założyliśmy, że ma byd to kontakt indywidualny, że ma byd to forma w ogóle indywidualna,
dlatego w każdym regionie mamy tych dwóch maksymalnie mentorów, którym jest przypisanych
maksymalnie dwóch podopiecznych i są to ich indywidualne spotkania, na które się umawiają, które
ustalają i które realizują. Jako ciekawostkę, która może pewnie mied gdzieś znaczenie, podam pewną
formę, która nam się wykształciła w czasie trwania mentoringu, czyli tak zwany mentoring zbiorowy.
W związku z tym, że bardzo mocno nie trzymaliśmy ludzi w ryzach w kontekście zasad, bo też badaliśmy
w ogóle, w jaki sposób pracowad, bo mogło się okazad, że ta forma indywidualna przyniesie taki sam
efekt jak forma grupowa, więc w jednym z regionów dyrektor postanowił, że ludzie, którzy są objęci
mentoringiem, ale też wszyscy inni handlowcy, którzy mają ochotę mają przychodzid na takie szkolenia,
w których są liczone godziny w ciągu tygodnia, i ten mentor będzie prowadził te szkolenia dla całej grupy.
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Efekt był taki, że ani podopieczni, ani cała grupa w żaden sposób nie skorzystała na tym. Po pierwsze
dlatego, że trudno było zebrad grupę, po drugie dlatego, że jednak praca indywidualna jest
zdecydowanie bardziej efektywna niż praca zbiorowa, więc tak naprawdę w pewnym momencie moją
decyzją zaprzestaliśmy tego mentoringu zbiorowego i wróciliśmy również w tym jednym regionie, który
nam troszeczkę tak próbował w jakiś sposób inny działad, do spotkao indywidualnych. Co do
indywidualnych spotkao, ze wszystkich regionów – mamy pięd – od wszystkich mentorów mam jedną
identyczną informację od mentorów i dyrektorów: najlepiej działa mentoring face to face, spotykamy się,
omawiamy, realizujemy jakiś program, który sobie wyznaczyliśmy w mentoringu. Bardzo trudno ludziom
pracuje się przy użyciu komunikatora, czyli na zasadzie zdzwaniania się albo rozmowy telefonicznej,
jednak jest bardzo dużo rozpraszaczy, jednak nie każdą informację można przekazad, jest łatwośd
przekazania przez telefon, więc rzeczywiście czasami, jak mamy osoby, które pracują zbyt daleko od
siebie, żeby dojeżdżad, takie sytuacje też mieliśmy. To po pierwszych wysiłkach i poświęceniu mentora,
który jeździł do tego podopiecznego, ostatecznie w większości przypadków kooczyło się na rozmowie
telefonicznej albo używaniu komunikatora, ewentualnie podłączeniu kamery. K.
***
Już troszkę o tym wspomniałam, na pewno indywidualny kontakt przede wszystkim budzi pewne
zobowiązanie, dlatego że umawiamy się patrząc sobie prosto w oczy, że będziemy robid to i to. Zadajemy
pewne rzeczy komuś na kolejne spotkanie, więc on jest bardziej zobowiązujący. Po drugie jednak
większośd ludzi odbiera mowę ciała, dla nich ważne jest to, że siedzi ktoś naprzeciwko, a zupełnie inaczej
rozmawiałabym z Panią przez telefon. Na pewno też gwarantuje łatwośd skupienia się, łatwośd
wytłumaczenia każdego aspektu, nawet najbardziej zawiłej, najbardziej technicznej dokumentacji do
klienta. Natomiast to są rzeczy, których akurat telefon nam nie zapewnia. Tutaj przede wszystkim jest
fajne to, że rodzi to zobowiązanie. Telefoniczna rozmowa, jak nie widzimy kogoś, nie patrzymy na kogoś,
no, odbyła się, mogę potem powiedzied: „ok, ale nie zdążyłem”. No i co jeszcze jest w telefonicznej
rozmowie? Jak już wspominałam, jest wiele rozpraszaczy, tu dzwoni klient, tu podchodzi kolega, tu chce
czegoś szef. Jeżeli zamykamy się w jednym pokoju, jesteśmy tylko dla siebie, pracujemy sami
i koncentrujemy się na tym, co robimy. To też na pewno budzi taki kontakt osobisty, pewną więź
pomiędzy mentorem a podopiecznym. U nas do tego stopnia, że czasami mentor, mimo że skooczy
proces, to i tak dalej ten jego podopieczny zwraca się do niego i traktuje go jak jego takiego dobrego
tatę, który zawsze mu pomaga, więc coś w tym jest jednak, że wolimy się raczej spotykad niż rozmawiad
przez telefon. K.
***
Tak. Powiedziałabym nawet, że jest to pewna forma uzupełniająca, która jest zresztą cenna, kiedy
uczymy się przez robienie czegoś. Podopieczny uczy się przez to, że obserwuje tego mentora, który
w pewnym momencie przejmuje tę rozmowę, który w pewnym momencie przedstawia specyfikację
jakiegoś rozwiązania lub łagodzi jakiś konflikt. Osoba, która siedzi, która się uczy, która siedzi obok
niego, obserwuje te zachowania, a później próbuje je zaimplementowad. To jest to, czego oczekiwali.
Ponadto oczekiwali tego, że ta wiedza, którą zdobędą, pozwoli im na taki swobodny kontakt z klientem.
Nieobawianie się o to, że zaraz przede mną informatyk, usiądzie i sobie nie poradzę kompetencyjnie.
Tracę uznanie tej osoby, tracę szacunek, ponieważ rozmawiam o czymś, o czym wiem tylko pobieżnie. K.
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1.8. Dobór uczestników programów mentoringowych
1.8.1. Wybór mentorów
W przypadku mentoringu menedżerskiego mentorzy otrzymują propozycję udziału w programie
mentoringowym od zespołu odpowiedzialnego za rozwój pracowników. Wybiera on osoby, które lubią
i potrafią dzielid się swoją wiedzą i doświadczeniem, które mogą stanowid wzór dla innych, uważane są
za talenty menedżerskie, dla których sam udział w programie będzie traktowany jako wyróżnienie,
przyjemnośd, a nie tylko dodatkowy obowiązek. Mentorzy, którzy otrzymali propozycję, sami następnie
decydują, czy chcą wziąd w nim udział, czy nie. Nie mają poczucia przymusu wyrażenia zgody, czują się
decydentami w tym zakresie. W programie menedżerskim mentorami dla menedżerów niższego
szczebla są mentorzy wyższego szczebla, włącznie z członkami zarządu, co jest bardzo nobilitujące dla
uczniów. Dla wielu uczniów jest ważne, by ich mentor był osobą na wyższym stanowisku.
W przypadku mentoringu eksperckiego mentorzy wybierani są przez uczniów, przez innych
pracowników. Pracownicy pytani są za pomocą ankiety, kogo uważają za autorytet w danej dziedzinie,
kogo widzieliby w roli mentora. Następnie wskazane osoby pytane są przez dział HR, czy zgodziłyby się
zostad mentorem. Ostateczną decyzję podejmują mentorzy. Jak przekonują pracownicy HR, nie zdarzyło
się, by pracownicy wskazali niewłaściwe osoby, takie które nie nadawałyby się do pełnienia roli mentora.
Przywołano przykład z innej firmy, gdzie mentorzy zostali zgłoszeni przez szefów, zostali przeszkoleni,
a później w przypadku niektórych nie znaleźli się pracownicy, którzy chcieli z nimi pracowad. Było to dla
nich bardzo demotywujące. Dlatego w firmie wybór mentorów w pierwszej kolejności powierzono
potencjalnym uczniom.
Zarówno w przypadku programów menedżerskich, jak i eksperckiego zdarzało się, iż wytypowane osoby
nie decydowały się ostatecznie na pełnienie roli mentora, uzasadniając to brakiem czasu czy obawą
o realizację własnych celów.

Wybrane wypowiedzi rozmówców:
To jest element mojego programu rozwojowego, z którego korzystam, ponieważ jestem w gronie Talent
Pool, czyli osoby o potencjale menedżerskim. Jestem też w gronie talentów na poziomie Grupy Orange.
W ramach programów rozwojowych, które są dla osób będących tam, zdefiniowanych, jednym
z elementów, na który się wewnętrznie umówiliśmy, jest program mentorski. M1
***
Tak. To była propozycja pochodząca z zespołu, który zarządza rozwojem pracowników u nas w firmie.
Była to propozycja, która mi się spodobała, ponieważ w poprzedniej pracy to ja z kolei prosiłem o to, żeby
móc pracowad z mentorem, więc ucieszyłem się, że z drugiej strony też jest taka możliwośd i to też jest
taki element ludzkiej próżności, że lubi się dzielid swoimi doświadczeniami. … Ja generalnie lubię się
dzielid swoimi doświadczeniami i lubię przekazywad to, co wiem, innym, więc to jest dla mnie taki
element, który mi sprawia przyjemnośd, a z punktu widzenia firmy jest to najlepsza droga do szybkiego
rozprzestrzeniania informacji. M1
***
Zdecydowanie czuję się decydentem. Gdybym nie chciał, to po prostu nie zdecydowałbym się na taki
element. M1
26

***
Propozycja pochodziła od HR-u i mentorem zostałem z ich propozycji… Mentorem zostaje się wtedy, gdy
się chce. Mentorem zostaje też ta osoba, przynajmniej w naszej firmie, która została wybrana przez
osoby, które potencjalnie miałyby zostad uczniami. To nie do kooca był mój wybór. Ja tylko musiałem
postawid kropkę nad i, powiedzied, że się zgadzam…. (Zostałem wybrany) przez uczniów. Przez kolegów,
którzy mogliby zostad objęci takim programem mentoringu. Później to już była tylko moja decyzja.
HR partner zapytał mnie, czy ja chcę to zrobid. Chciałem. M2
***
… Natomiast wiem, że mentor mój ma swojego mentora. I to jest jeden z członków zarządu, czyli takie
spotkania na różnych szczeblach się odbywają. Nie jest to kierownik dyrektor, tylko to jest dyrektor,
jeszcze wyższy dyrektor czy dyrektor już wysokiej rangi, który jest już członkiem zarządu. U1
***
Mentorami zostają osoby, które posiadają tę wiedzę i umieją tę wiedzę przekazad. Nie oszukujmy się. Nie
wszyscy są w stanie przekazad wiedzę, chociaż by chcieli, ale nie potrafią i idzie to w inne tory
przekazywania wiedzy. Takie osoby są u nas wybierane, tak żeby ten człowiek, z którym pracują, posiadł
tę wiedzę. Pary są dobierane, nie wiem, w jaki sposób. U2
***
Wyglądało to w taki sposób dla menedżerów ,w tych programach talentowych, że zależnie od potrzeb,
odzywaliśmy się do konkretnych menedżerów bardzo wysokiego szczebla, także członków zarządu,
pytając, czy zechcieliby byd mentorem. Mnie się nie zdarzyła żadna odmowa. Wszyscy odpowiedzieli
pozytywnie, zdarzyło się, że ktoś po prostu musi czekad w kolejce do pracy z mentorem. Myśmy przyjęli
zasadę, że mentorzy to są osoby wybrane także przez uczniów. HR
***
W mentoringach menedżerskich dla menedżerów, którzy po raz pierwszy awansują na stanowisko
menedżerskie jest tak, że – i to myślę jest wyzwanie i pewnie w dalszym etapie sobie wypracujemy jakiś
standard – ja wzięłam na siebie rolę proponowania mentora. Wybraliśmy kandydatów, z którymi
rozmawialiśmy i chcieliby byd takimi mentorami z grupy talentów menedżerskich. … Mamy taki program,
że co dwa lata wyłaniamy talenty menedżerskie, czyli to są osoby, które są już menedżerami bądź jeszcze
nie są i mają do tego potencjał, albo żeby się mocno w tej roli rozwijad i też mają takie postawy, jakie
chcemy, żeby nasi menedżerowie mieli. To jest bardzo prestiżowy program, z około 1000 rekomendacji
na początku, zwykle mamy około 40-50 osób i z tej grupy talentów pochylaliśmy się nad tym, żeby
zobaczyd, której to osobie potencjalnie taką rolę można zaproponowad, z założeniem bardzo
konkretnym, że mają pracowad z menedżerami, którzy po raz pierwszy będą awansowani. Głównie to
byli dyrektorzy, którzy awansowali niedawno ze stanowisk kierowniczych, żeby jeszcze pamiętali jak to
jest byd tym menedżerem liniowym, ale żeby byli już wyżej i żeby mieli trochę więcej doświadczeo. HR
***
Z kolei w programie w sprzedaży jeszcze inaczej byli wybierani mentorzy. To pracownicy wskazywali takie
osoby, z którymi chcieliby pracowad. Było takie pytanie, jakbyś miał pójśd do kogoś po ekspertyzę, to kto
to by był – i spośród tych osób zostali wyłonieni mentorzy. Oni są wybrani też w regionach, bo to jest
struktura sprzedażowa, więc jest założenie, że mentor pracuje z nie więcej niż dwoma uczniami. Tu jest
proces już cykliczny. Został wdrożony w każdym regionie sprzedaży.
***
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Jeżeli chodzi o tę wyższą kadrę menedżerską, to mamy mentoring pojawiający się przy specjalnych
programach. Mamy międzynarodowy program dla talentów menedżerskich, już wyższego szczebla. My
o te osoby dbamy rozwojowo lokalnie w Polsce ,budując z nimi plany rozwojowe niektórym
zarekomendowaliśmy taką relację mentoringową. Tutaj mentorami są członkowie zarządu.
Rozmawialiśmy o tym, jaki potencjalnie obszar, z kim chciałbyś pracowad, myśmy też składali swoje
rekomendacje, dyskutowaliśmy, kto potencjalnie mógłby byd i do tych osób ja się zwracałam
z zapytaniem, czy zechciałyby. HR
***
Natomiast motywacja jest też różna, dużo osób mówi o tym, że chce pomagad, ale też dla mentora
motywacją jest to, że sam jest ciekawy innych ludzi, żeby ich poznawad, patrzed na doświadczenia
innych, mied też wpływ na organizację przez taką pracę mentoringową. HR
***
Pamiętam, byłam na takiej konferencji, na której pani dzieliła się doświadczeniami z wdrażania
mentoringu, to wdrożenie doszło dopiero do etapu przygotowania mentorów i pierwszych prób
połączenia par i zrobili coś takiego, że szefowie wyznaczyli mentorów, przeszkolili ich i potem pokazali
ich pracownikom , że mogą wybrad . Efekt był taki, że byli wśród nich mentorzy, których nikt nie wybrał,
z którymi nikt nie chciał pracowad. To też jest bardzo demotywujące później dla tych mentorów, jak im to
powiedzied i tak dalej. Z mojej perspektywy dobre wybranie i też w jakiś sposób zaangażowanie ludzi
w to, kto jest dla nich mentorem. HR
***
Najpierw odnośnie mentora. W związku z tym, że mamy pięd regionów i założyliśmy, że w każdym
regionie będziemy mieli minimum jednego mentora, więc podjęliśmy decyzję o tym, że mentorzy są
wybierani w ankiecie. Zadajemy cztery pytania poprzez taki nasz system ankietowy, mogę powiedzied,
gdzie trafia do Pani ankieta, Pani ją otwiera, ma Pani cztery pytania, na które Pani odpowiada. Nie wiem
– kto jest najlepszy w takim obszarze, kto najchętniej dzieli się wiedzą, kto jest dla Ciebie autorytetem –
ankieta polega na wpisaniu imienia i nazwiska. Tę ankietę zbieram, patrzę tak naprawdę, kto uzyskał
najwięcej tak zwanych pozytywnych odpowiedzi, kto został najczęściej wskazany, i ta osoba po prostu
zostaje mentorem. Nie zdarzyło się tak, żeby ludzie wskazali osobę, która nie spełnia wartości Orange,
nie realizuje celów sprzedażowych, ma słabą wiedzę, nie chce się dzielid tą wiedzą. (A czy zdarzyło się tak,
że wskazana osoba nie chciała z jakichś powodów byd mentorem?) Tak, oczywiście. Takie sytuacje też
nam się zdarzyły. Nie chciała byd mentorem, ponieważ obawiała się o swoją realizację celów, o czas dla
swojej sprzedaży… Tak, mogą się nie zdecydowad, oczywiście. Nic na siłę. K.

1.8.2. Wybór uczniów (mentee)
Uczniowie przystępują do programu mentoringowego również na zasadzie dobrowolności. W przypadku
mentoringu menedżerskiego mogą się sami do niego zgłosid przy okazji awansu. Czasem dostają taką
propozycję z HR.
W przypadku mentoringu eksperckiego uczniowie wytypowani są przez swoich przełożonych, którzy
uznają, że brakuje im pewnych kompetencji, czy to sprzedażowych, czy też technicznych. Zwykle są to
osoby nowe w dziale, zarówno zatrudniane z zewnątrz organizacji, jak i z zasobów wewnętrznych, ale
z innych działów.
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Zdarza się, iż uczniowie nie uczestniczą w pełnym cyklu programu mentoringowego. Zdarzały się
sytuacje, w których mentor po kilku spotkaniach uznawał, że przekazał uczniowi już wszystko, co mógł,
i nie osiągnie on już większych korzyści z udziału w programie.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Nie wiem, jak to było u zarania historii tego ucznia, natomiast zdecydowanie jest to osoba, która pracuje
w obszarze, który ma elementy zbliżone do moich doświadczeo, jak ja zaczynałem swoją przygodę
menedżerską, więc obszar merytoryczny jest podobny. Jak rozumiem, była to osoba, która sama się
zgłosiła do udziału w programie. M1
***
Oni byli wskazywani przez menedżera, ale oni musieli wyrazid na to zgodę. Mentoring u nas jest zarówno
od strony mentora i ucznia dobrowolny. Nikt ich do tego nie zmuszał. Ja też ich do tego nie zmuszałem.
M2
***
Po czym, jak w maju, kolega podpowiedział mi, że jest taki program mentoringu w organizacji, to
wysłałam zapytanie do HR, o co chodzi w ogóle z tym programem. Jak można do tego programu
przystąpid. (Czyli to była Pani inicjatywa?) Tak. To jest nowośd w naszej firmie i jeszcze tak naprawdę to
raczkuje, i zaczynają szukad osób chętnych do mentoringu, więc zostałam zgłoszona i wybrana. Zostałam
nowym menedżerem od pierwszego maja i w związku z tym szukałam zarówno szkoleo, jak i możliwości
tutaj zdobycia jak największej wiedzy z zakresu menedżerskiego, które ułatwi mi znalezienie się w nowej
roli. U1
***
Przechodziłem z działu stricte handlowego, a ten dział, w którym teraz pracuje zajmuje się usługami
zaawansowanymi. I taki mentoring był dla mnie konieczny i był wcześniej stosowany przez moich
teraźniejszych kolegów. I to zdało relacje, taki mentoring i od razu zostałem zakwalifikowany do
mentoringu, do szkolenia z drugą osobą. … Decyzja była moich przełożonych. … Przede wszystkim
wynikało z własnej decyzji. Poza tym było i jest to u nas praktykowane. A chcąc jakby mied tę wiedzę, to
z własnej woli przystąpiłem do tego programu…. Oczywiście mogłem się nie zgodzid, ale nie wydaje mi
się, żeby przeczytanie wszystkich regulaminów, prezentacji i usług naszych w firmie dało mi wiedzę
potrzebną do dalszych relacji i spotkao z klientami. U2
***
Tak, natomiast później jest proponowany mentor uczniowi i to też jest ciekawe, bo mamy kilka
przykładów i są potencjalni uczniowie, którzy patrzą na to z perspektywy zdobywania doświadczeo, ale
są tacy uczniowie, którzy patrzą też z perspektywy hierarchii mentora i może bardziej chcą budowad
relacje z menedżerem wyżej w hierarchii niż bardziej czerpad coś pod kątem doświadczeo. Zdarzyło mi
się, że ktoś odmówił, bo spodziewał się dyrektora, a nie kierownika wydziału. HR
***
To są nowi menedżerowie, dla nich jest budowana ścieżka, pierwszy rok po awansie i tam są różne
narzędzia. Między innymi jest narzędzie dobrowolne pod tytułem mentoring. Mogą poprosid o takiego
mentora, ale nie muszą. HR
***
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Dotąd uczniów dobieraliśmy w taki sposób, że z klucza była to zawsze osoba, która jest nowo
zatrudniana albo zatrudniana z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Nie zawsze jest tak, że z zewnątrz
organizacji również osobę obejmujemy mentoringiem, dlatego że może się okazad, że jest rekrutowana
na naprawdę wysokim poziomie kompetencyjnym i niekonieczny jest dla niej mentoring, wystarczy kilka
wskazówek i to jest wtedy wystarczające. Przyjęliśmy, że są to nowo zatrudnieni pracownicy. K.

1.8.3. Tworzenie par mentor-uczeo
Kryteriami doboru uczniów i mentorów w przypadku mentoringu menedżerskiego jest przede wszystkim
podobna lokalizacja, podobny obszar merytoryczny oraz doświadczenie. Ważne jest również by mentora
i ucznia nie dzieliło zbyt wiele szczebli w hierarchii, najlepiej by mentor był o jeden stopieo wyżej niż
uczeo, tak by pamiętał, z jakimi problemami na szczeblu ucznia musi się on mierzyd i by dad szansę
rozwoju również menedżerom średniego szczebla. W przypadku tego programu dobrym sposobem
doboru mentorów z uczniami mogłoby byd ich kojarzenie podczas warsztatów, na których oni sami
określają swoje doświadczenie i potrzeby mentoringowe. Tego typu kojarzenie, chod w nieformalny
sposób, funkcjonowało w innym programie.
W przypadku mentoringu eksperckiego z uwagi na regionalizację, najważniejszym kryterium jest
lokalizacja i to, który mentor właśnie kooczy pracę z uczniem. W każdym regionie jest jeden lub dwóch
mentorów. Chod zdarzyła się sytuacja, że z powodu niedopasowania, „braku chemii” między mentorem
i uczniem, mentor był zmieniony. Dużą rolę odgrywa pierwsze spotkanie mentora z uczniem przy udziale
osób z działu HR, na którym omawia się cele i sposób współpracy programu mentoringowego, i po tym
spotkaniu zapada też ostateczna decyzja o stworzeniu pary mentor-uczeo.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Na pewno doświadczenie. Jeżeli ktoś ma niższy/wyższy/średni szczebel menedżerski, to na pewno
przeskok o jeden krok w stosunku mentor-uczeo jest bardziej pożądany niż przeskok o dwa kroki, z tego
względu żeby też dad szansę tym, którzy chcą się bardziej rozwijad na szczeblu średnim menedżerskim
i mied dostęp do osób najbardziej doświadczonych. Lokalizacja, doświadczenie, podobny obszar
merytoryczny to są te najistotniejsze kryteria. M1
***
Lokalizacja też jest istotna, żebyśmy mieli do siebie w miarę blisko. Tak też jest zdefiniowany program,
żeby mentorzy byli w różnych miejscach geograficznie w Polsce. Nie jesteśmy tylko w Warszawie, to jest
duża struktura geograficzna, więc ważne jest to, żeby uczniowie mieli blisko do swojego mentora. …
Jednak ta geograficzna bliskośd jest dużo łatwiejsza. Te spotkania w cztery oczy są dużo lepsze. M1
***
W dwóch, trzech przypadkach było to narzucone w takiej formie, że: „Ty będziesz miał tego ucznia.
Wyrażasz zgodę?”. Znam też takie przypadki kolegów mentorów, gdzie nie było chemii między jedną
a drugą osobą i oni się nie zgadzali. W jednym przypadku, jeżeli chodzi o ucznia, którego mam teraz,
wystąpiłem z prośbą o przydzielenie tej osoby. Ona była wcześniej u innego mentora. Ja o to wystąpiłem,
bo wiedziałem, że ta osoba chce i będzie się przykładad. M2
***
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(A już propozycja mentora dla konkretnego ucznia?) To wychodzi ode mnie propozycja, trochę też krótko
rozmawiam z tą osobą, na czym jej szczególnie zależy, bo ci mentorzy są z różnych struktur organizacji.
Na początku programu jest oczywiście spotkanie otwierające, z przełożonym też, ale później już spotyka
się mentor z uczniem i oni się dogadują. (Czy to oznacza, że ostateczna decyzja o konkretnej parze
mentor-uczeo jest ich decyzją?) Tak, obu tych osób. … to spotkanie jest kluczowe. Chociaż może
w przypadku mentoringu menedżerskiego jest to łatwiejsze, bo wiadomo, że te kompetencje
menedżerskie są uniwersalne, nowy menedżer potrzebuje trochę wszystkiego, wobec tego dośd łatwo
każdy doświadczony mentor jest w stanie zaspokoid te potrzeby. Wydaje mi się, że trudniej jest
w przypadku tego mentoringu eksperckiego (kluczowi klienci) i to zobaczymy jak się sprawdzi, bo tam to
się odbywa trochę inaczej. Tam przełożeni rekomendowali mentorów, zainteresowani zostali zaproszeni
na warsztaty. HR
***
No i pojawiają się takie spontaniczne potrzeby mentoringowe i tu zwykle przychodzą już menedżerowie
z taką intencją, że wiedzą, z kim chcieliby popracowad i kto mógłby im pomóc. Myślę, że też zaczyna nam
się dziad fajna rzecz, w ramach jednego ze szkoleo dla menedżerów mamy takie dwiczenie…. Jest to
dwiczenie trwające godzinę, ludzie wybierają się, pokazując swoje mocne strony, w pary mentoringowe
i bardzo fajnie to pracuje. … My już tego nie monitorujemy, natomiast namawiamy ludzi do tego, że jak
im się fajnie pracowało, żeby kontynuowali, może nie w formule takiego bardzo ustrukturalizowanego
mentoringu, ale żeby się spotkali po szkoleniu. Czasem te pary się tak świetnie dobierają na szkoleniu i to
są menedżerowie na podobnym poziomie, że dokładnie ktoś ma jakieś wyzwanie, a ktoś kto staje się
mentorem dokładnie z tym wyzwaniem pracował wcześniej. …. HR
***
Akurat ja pracuję w sprzedaży, gdzie nie ma wielu handlowców, bo my w regionie mamy, to jest akurat
ważna informacja, w regionach mamy między dziesięciu a dwunastu handlowców, więc jeżeli przychodzi
nowy handlowiec, to my nie musimy się zastanawiad raczej, do kogo on powinien trafid, trafia do tego
mentora, który akurat zakooczył proces, albo do tego, który kooczy proces. Możliwe, że drugi – mamy
dwa regiony, w których jest dwóch mentorów – możliwe, że drugi po prostu zaczął jakiś proces i w tym
momencie ten proces u nas trwa pomiędzy sześd a dziewięd miesięcy, dlatego tutaj nie mamy jakiegoś
klucza, chociaż widzę po dwóch latach, że też czasami zdarza się tak, że nie ma gdzieś chemii i wtedy
szukamy przeniesienia do innego mentora, i to jest chyba najczęstsze rozwiązanie, ale takich przypadków
właściwie mieliśmy tylko jeden. Brak zrozumienia, zgrania i tutaj nie miałoby dalszego sensu…. K.

2.8.4. Przygotowanie do pełnienia roli mentora
Mentorzy w ramach przygotowao do pełnienia roli zarówno w programie eksperckim, jak menedżerskim
uczestniczyli w szkoleniu/warsztatach trwającym/trwających około 5 godzin, na których przedstawiano:
Czym jest mentoring;
Co to znaczy byd mentorem;
Jak powinien wyglądad proces mentoringowy, z jakich elementów się składad, jak go
ustrukturyzowad, by miał swój początek i koniec;
Jak powinno się prowadzid rozmowę;
Jak umówid się z uczniem;
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Jaką rolę odgrywa przełożony ucznia;
Z jakimi problemami mogą się spotkad;
Mentorzy mieli możliwośd odgrywania krótkich scenek.
Te szkolenia różniły się nieco w zależności od programu mentoringowego. Ponadto mentorzy
uczestniczą w półrocznych spotkaniach, na których dzielą się swoimi oczekiwaniami, sugerują
ewentualne zmiany, opisują trudności, z którymi się spotkali, rozwijane są ich asertywnośd i inne
umiejętności społeczne. Dodatkowo jeden z mentorów biorących udział w badaniu miał doświadczenie
w prowadzeniu szkoleo, które uważa za przydatne w procesie mentoringowym.
Uczniowie również mieli świadomośd, iż mentorzy zostali przygotowani do pełnienia roli mentora. Chod
sami uczniowie nie uczestniczyli w żadnych formach przygotowania do uczestnictwa z programie
mentoringowym oprócz pierwszego spotkania, w którym uczestniczyła para mentor-uczeo oraz osoba
z działu HR. Na spotkaniu tym zostało omówione, jak program będzie wyglądał, do czego będzie służył,
czas jego trwania, sposób organizacji pracy itp. Jednakże uczniowie nie traktowali tego spotkania jako
jakiegoś specjalnego przygotowania ich do udziału w programie mentoringowym, chod między innymi
taki był jego cel.
Firma nie stosuje żadnych zewnętrznych standardów przygotowania mentorów. Do opracowania
programów tych warsztatów czerpie inspiracje z literatury, konferencji, przykładów, które udaje się
znaleźd. Jednakże całośd opracowywana jest wewnętrznie w firmie.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
W momencie kiedy umówiliśmy się na mój udział w charakterze mentora w programie, zostałem
zaproszony na szkolenie, które opowiedziało, czym jest program mentoringowy, jak możemy sobie
ustrukturyzowad cały proces. To było szkolenie półdniowe 4-, 5-godzinne. To była odrobina informacji na
temat programu mentoringowego i później już przejście do ustrukturyzowania całego procesu
mentoringowego, tego, jak on powinien wyglądad, z jakich elementów powinien się składad, jak powinno
się prowadzid rozmowę, jak umówid się z uczniem, jakie założenia chcemy przyjąd do programu. M1
***
(Czy było coś, czego Panu brakowało na tamtym etapie?) Pewnie doświadczenia. W momencie gdy tę
przygodę się rozpoczyna, to jest sucha teoria. Oczywiście były w ramach szkolenia takie miejsca, gdzie
pomiędzy uczestnikami odgrywaliśmy role mentora, ucznia i wykorzystaliśmy w króciutkiej praktyce tę
wiedzę, która była przekazywana, ale siłą rzeczy ta praktyka już później jest dużo dłuższa potrzebna. … Ja
myślę, że generalnie przydało się to, jak ustrukturyzowad sobie cały proces mentoringowy, żeby on nie
zamienił się w takie spotkania przy kawie, które mogą trwad wiecznie, nigdy się nie skooczą. Jest to takie
uświadomienie, że proces mentoringowy ma swój początek, ma swój koniec, w środku przebiega tak, jak
się umówimy z uczestnikiem, bo to jest proces dla uczestnika, nie dla mentora, chociaż mentor też z tego
korzysta, więc to jest taka sama świadomośd, że to można poukładad, ustrukturyzowad i w odpowiedni
sposób rozmawiad. Sama struktura, samo nałożenie ramy na proces mentoringowy było najcenniejsze.
M1
***
Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na temat mentoringu. To nie działało na takiej zasadzie, że
powiedziano mi: „Od dziś jesteś mentorem. Ok. Tu masz uczniów”. My się spotykaliśmy i rozmawialiśmy
z HR-em, co to jest mentoring, jak oni to postrzegają, jaka jest rola ucznia, rola mentora, przełożonego
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w mentoringu. To nie tylko są dwie osoby w postaci ucznia i mentora w naszym mentoringu, ale też dużą
rolę odgrywa przełożony ucznia. Takie spotkania miały miejsce. Takie rzeczy sobie wyjaśnialiśmy,
pokazywaliśmy i dyskutowaliśmy na ten temat. To nie było tak, że my się raz spotkaliśmy i to spotkanie
zostało zakooczone. My spotykamy się w cyklach. To są cykle półroczne. Teraz będziemy mieli spotkanie,
jeżeli chodzi o ten zespół, który jest zaangażowany w mentoring. Omawiamy sobie na tych spotkaniach,
co jest ok, co powinniśmy zmienid, jakie są oczekiwania uczniów/mentorów/przełożonych uczniów. M2
***
Zostało zorganizowane spotkanie przez dział HR. Osoba z HR znalazła dla mnie tego mentora.
Stwierdziła, że ta osoba będzie dla mnie najlepsza. I zorganizowała pierwsze spotkanie, na którym
spotkaliśmy się ja, mentor, jak i osoba z HR-ów. Miał byd jeszcze mój przełożony, ale niestety wypadło
mu coś ważnego i niestety nie mógł przyjśd. I omówiliśmy na tym spotkaniu, jak ten program będzie
wyglądał, ile on trwa, ile spotkao, co ile się spotykamy. I to był taki temat organizacyjny: po co, dlaczego
i jak to widzimy. U1
***
Zasada jest wspólna, że przygotowujemy, czyli każdy, kto ma pełnid rolę przede wszystkim mentora, ale
także uczeo, jest przygotowywany. Zależnie od programu zakres tego przygotowania jest trochę różny.
W tym programie, o którym wspominałyśmy i który ma już najdłuższą historię, w tym ze sprzedaży,
przygotowywaliśmy uczniów i mentorów po pierwsze, żeby wydyskutowad wspólnie odpowiedzialności
i korzyści dla każdej ze stron. Dla mentorów mamy program wewnętrzny, taki warsztat, którego celem
było, po pierwsze, taka refleksja nad tym, co to znaczy najpierw byd mentorem, a potem przygotowanie
się do tego, by tę rolę pełnid. Podobnie było w przypadku mentorów dla nowo awansowanych
menedżerów i podobnie było także w przypadku tego programu dla kluczowych klientów. Za każdym
razem to były warsztaty, w których przygotowywaliśmy mentorów, to były warsztaty jednodniowe, ale
trwają około 5 godzin. Jeżeli chodzi o tę wyższą kadrę menedżerską, to tutaj raczej indywidualnie
rozmawiamy, w jaki sposób rozumiemy mentoring, jaka jest nasza rekomendacja do prowadzenia tego
procesu i raczej też odpowiadaliśmy na indywidualne potrzeby, zależnie od tego co było potrzebne, żeby
to przedyskutowad. (A tutaj jakieś zewnętrzne standardy były wykorzystywane przy przygotowaniu
mentorów i uczniów czy nie?) Tutaj cały czas myśmy inspiracje czerpały z konferencji, z literatury,
natomiast żadne konkretne rozwiązanie nie było naszą inspiracją czy benchmarkiem, raczej szukałyśmy
różnych wzorców, z których potencjalnie można coś zaczerpnąd… HR
***
Mentorów przygotowujemy poprzez warsztaty, które zorganizowałyśmy razem z (imię). Gdzie oprócz
przypomnienia tych zasad, które wypracowaliśmy na tych wcześniejszych warsztatach, o których Pani
wspominałam, gdzie w ogóle zarysowywaliśmy, jak ten mentoring u nas będzie wyglądał, to też
pracowaliśmy z nimi na takiej zasadzie, jakie oni przewidują, że mogą mied problemy. Tutaj bardziej
zaczęliśmy od takie problemy socjologiczno-psychologiczne i tutaj też świetnie dawała sobie radę (imię),
gdzie ona akurat jest socjologiem z wykształcenia, więc takie niuanse, które zahaczają gdzieś o takie
relacje między ludźmi, też były rozstrzygane i potem takie warsztaty najczęściej robiliśmy co kwartał,
gdzie omawialiśmy trudności, z którymi się mentorzy spotykają. Były też jakieś elementy szkolenia, jak
sobie poradzid z jakimiś problemami. … Bo mentorów też przygotowujemy i cały czas dbamy o ich wiedzę
w taki sposób, że realizujemy dla nich te plany rozwojowe coroczne. Tam na podstawie rozmowy mentor
– osoba, która przygotowuje plany rozwojowe, HR też, też doskonalimy ich wiedzę czy to techniczną, czy
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z zarządzania projektami, czy też jakieś aspekty miękkie jak przykładowo asertywnośd albo bycie
trenerem. Tutaj dostarczamy im takie możliwości, żeby oni jednak te kompetencje rozwijali. K.

1.9. Wdrażanie programów mentoringowych:
1.9.1. Problemy pojawiające się w trakcie realizacji programów mentoringowych
i sposoby ich rozwiązywania
Pewnym problemem zarówno dla uczniów, jak i mentorów, dostrzeganym także przez osoby
nadzorujące projekty mentoringowe, jest wygospodarowanie odpowiedniej ilości czasu w odpowiednim
momencie na spotkania mentoringowe. Dopasowanie kalendarza ucznia i mentora często sprawia
trudności. Spotkania mentoringowe nie mają najwyższego priorytetu w kalendarzu żadnej ze stron, bo
jest nią wypełnianie zwykłych obowiązków. W związku z tym pojawiające się przesunięcia dezorganizują
nieco pracę w programie. Jeden z uczniów zauważa, że najlepszą porą spotkao mentora z uczniem są
godziny poranne, zaraz po rozpoczęciu pracy, co pozwala ograniczyd ten problem.
Osobą, która rozstrzyga potencjalne spory lub konflikty, różnice zdao pomiędzy uczniem a mentorem
w programie eksperckim jest przełożony ucznia, on decyduje też o doborze pary mentor-uczeo i do
niego uczeo lub mentor mogą zwracad się o pomoc w razie konfliktu organizacyjnego. W przypadku
pomocy w zakresie wiedzy technicznej mentorzy programu eksperckiego mogą się zwracad o pomoc do
odpowiednich ekspertów. Natomiast osoby z działu HR czuwają nad prawidłowym przebiegiem całego
programu.
Kolejnym problemem, do którego starają się nie dopuścid osoby nadzorujące programy, jest takie
ustawienie relacji między mentorem, uczniem i jego przełożonym, by przełożony dobrze się czuł, by nie
czuł się zagrożony, by miał poczucie kontroli nad swoimi podwładnymi, bo jest za nich odpowiedzialny.
A jednocześnie by uczeo miał poczucie, że może czerpad z różnych wzorców. Ten problem nie ujawnił się
do tej pory w firmie wyraźnie, ale jest brany pod uwagę między innymi na szkoleniach. Do
odpowiedniego ustawienia tych relacji przywiązuje się dużą wagę. Również odpowiedni stosunek
przełożonego mentora do jego dodatkowej roli jest ważny, bo mentor także musi wykonywad swoje
zwykłe obowiązki nałożone przez przełożonego. Ta relacja mentor i jego przełożony ma także wpływ na
dyspozycyjnośd czasową mentora.
Pewnym problemem okazał się również fakt, iż mentorzy w ramach „wynagrodzenia” za udział
w programie dostali możliwośd skorzystania z dodatkowych form doskonalenia się w postaci szkoleo,
kursów, lekcji językowych. Chod byli ostrzegani, mentorzy w programie pilotażowym zdecydowali się na
zbyt wiele tych form i w rezultacie mieli trudności w pogodzeniu pracy, życia prywatnego i nauki,
w szczególności jeśli łączyli to np. ze studiami podyplomowymi. W kolejnych edycjach mentorzy brali to
już pod uwagę i nie przyjmowali na siebie aż tylu obciążeo.
Kwestie finansowania programu nie były wyraźnie podkreślane, chod jedna z osób przyznała, że trzeba
było przekonywad, dlaczego potrzebne są pieniądze akurat na projekt mentoringowy. Z drugiej strony
jednak mentoring postrzegany jest jako stosunkowo niedroga forma doskonalenia pracowników.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Trudnością jest to, że to niestety nie jest priorytetowy fragment kalendarza. Ta świadomośd
w organizacji nie jest na tyle duża, że bycie mentorem jest ważną sprawą. To jest moja trudnośd,
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każdego mentora, żeby tak tym zarządzid i budowad świadomośd, że to jest ważny fragment czasu, żeby
minimalizowad to przekładanie spotkao na inny termin. M1
***
Ja nie miałem takiej sytuacji. W tej relacji cokolwiek, co może byd trudnego, to jest to, na ile szczegółowo
chcemy się dzielid własnymi doświadczeniami i otwarcie mówid o tym, co dla nas było problemem. Dla
mnie to akurat nie stanowiło problemu. Nie miałem też żadnych nieprzewidzianych sytuacji z uczniem. …
Jest to jasno zdefiniowany proces, program. Gdyby zaistniała taka sytuacja, że nie mógłbym dalej
kontynuowad z jakichś przyczyn programu i to byłby problem, to wiedziałbym, komu o tym powiedzied,
żeby nie burzyd programu/planów/zamierzeo osoby, z którą pracowaliśmy. … Chętnie bym porozmawiał,
i pewnie to zrobię, na temat doświadczeo z równoległych procesów mentoringowych, jakie są widziane
w zespole rozwoju pracowników, i usłyszał jaki był feedback z różnych programów, na co jeszcze zwrócid
uwagę tak, żeby się w tym doskonalid i żeby jak najspójniej budowad ten program w ramach organizacji.
M1
***
(Czy w trudniejszych momentach współpracy mentor – uczeo, miał się Pan do kogo odwoład, uzyskad
pomoc, poradę?) Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to tak. Są osoby w organizacji, które się w czymś
specjalizują. Tak jak ja wspomniałem wcześniej, oczekuje się ode mnie bardzo szerokiego spektrum
wiedzy. Ja nie jestem w stanie pochłonąd wszystkiego na takim poziomie, którego oczekiwałby klient,
który specjalizuje się w danej działce. Ja mam osoby techniczne w organizacji, do których mogę się
zwrócid, o coś dopytad, doszlifowad swoją wiedzę. Taką osobą, która rozstrzyga spory lub konflikty,
różnice zdao pomiędzy uczniem a mentorem, jest przełożony ucznia. To on rozstrzyga wszelkie spory, to
on decyduje, kto będzie mentorem jakiego ucznia. W momencie kiedy ja prosiłem, żeby (imię) był moim
uczniem, zwracałem się do przełożonego i to była decyzja na samym początku moja i przełożonego
(imię), a (imię) tylko wyraził na to zgodę. … Nigdy niczego nie zabrakło. Pomoc okazała się zawsze
skuteczna. Nie przypominam sobie takich przypadków, gdzie nie udałoby się rozwiązad jakichś sytuacji. …
Jeżeli chodzi o HR, to wydaje mi się, że to jest bardziej taka piecza nad całym projektem. Są osoby
techniczne już stricte specjalizujące się w danej działce techniki. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to
jest to przełożony. Nie wydaje mi się, żebym ja potrzebował angażowad jeszcze kogoś w pomoc. Osoby,
które są tutaj zaangażowane, w zupełności wystarczają. M2
***
Trudności – to jest właśnie zorganizowanie tego czasu. My na przykład tutaj nie mamy czasu, nikt nie ma
czasu, ale trzeba się zawziąd w sobie i ten czas zorganizowad. I to może byd problemem, bo nie wiem, czy
mentoring po godzinie 16:00, może chce, ale nie może zostad, a firma mu wyznacza od 16:00 do 17:00.
Musi odebrad dzieci z przedszkola, ze szkoły. No nie może, a bardzo by chciał i tutaj widzę problem, jak
bardzo to zorganizowad. Tak jak wspomniałem wcześniej, najlepsza godzina to jest 08:00 rano czy tam
08:30 i ten czas można sobie spokojnie zorganizowad, a później przysiąśd do swoich zajęd, do swojej
pracy. U2
***
Oczywiście, że napotkaliśmy na różne wyzwania i problemy. Myślę, że dwa najważniejsze, o których
powiedziałam, to jest kwestia czasu. I też poukładanie tego zaangażowania przełożonego. Takie też
zadbanie, z jednej strony ten proces powinien byd dobrowolny, żeby ludzie się dobrze czuli wszyscy w tej
relacji, a z drugiej strony jesteśmy w firmie, więc ważne jest poukładanie tego procesu też w takiej
szerszej całości. Skoro mentorami nie są przełożeni, a oni są odpowiedzialni za rozwój swoich ludzi, to
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rodzi się pytanie, w jaki sposób ich zaangażowad tak, żeby wszyscy się dobrze czuli i żeby też osłabid takie
obawy czy takie potencjalne zagrożenia, o których mówiłyśmy, że przełożony się czuje, jakby nie miał
pełnej kontroli nad tym. Trochę z tym pracujemy, bo intencja właśnie jest taka, że nie ma, bo też
inspirujemy ludzi do tego, żeby czerpali z różnych źródeł inspiracje. Natomiast jest to realna ludzka
obawa i też w tych rozwiązaniach staramy się zapewnid tak je, żeby one były też odpowiedzią na takie
wyzwanie, bo to jest wyzwanie. To także było nasze pytanie na etapie, kiedy tworzyłyśmy te programy,
jak ustalid tę rolę przełożonego w tych procesach, żeby z jednej strony to było tak, że przełożony jest
współodpowiedzialny za rozwój swoich ludzi, a z drugiej strony takie założenie, że ci ludzie też czerpią
z innych wzorców, nie tylko od przełożonego, jak to pogodzid w taki sposób, żeby to było efektywne.
(A udało się?) W przypadku tej wyższej kadry menedżerskiej ta kwestia praktycznie nie istnieje albo my
o tym nie wiemy. A w przypadku mentorów sprzedaży , pojawiały się takie sytuacje związane
z odpowiedzialnościami, też z czasem, który mentorzy poświęcają na pracę z uczniami. My jesteśmy też
świeżo po takim drobnym podsumowaniu. Nasi dyrektorzy mówią o tym kalendarzu i o tym odciążeniu
potencjalnych mentorów od innych rzeczy. Nie powiedziałyśmy jeszcze o jednym aspekcie, który też jest
wyzwaniem i też się nad tym ciągle zastanawiamy. Chodzi o benefity dla mentorów, jak ich motywowad.
My staramy się to wybalansowad, bo nie chcemy, żeby to był program, w którym mentorzy mają jakieś
duże oczekiwania i roszczenia co do korzyści. Staramy się szukad takich osób, dla których korzyścią
i motywujące jest samo to, że mogą pracowad z innymi ludźmi, mogą uczyd, przekazywad swoją wiedzę
i też przez to mied wpływ na organizację. Oczywiście staramy się też w jakiś sposób, i tu dyrektorzy
wkładają dodatkowy wysiłek, by ich doceniad i wyróżnid, zwykle coś oferujemy, w różnych programach,
ale to też się pojawia jako wyzwanie do zarządzania. benefitów dla mentorów od czasu do czasu
w programie sprzedażowym powraca. W tych menedżerskich w ogóle nie ma takiego oczekiwania też ze
strony mentorów. HR

1.9.2. Czynniki determinujące sukces lub porażkę programów mentoringowych
Za główny czynnik powodzenia programów mentoringowych uważa się właściwą współpracę pomiędzy
uczniem a mentorem. Jako determinanty tego, czy współpraca ta się uda, wskazywane jest przede
wszystkim ich właściwe dobranie, nie tylko według kryteriów merytorycznych. Pomiędzy uczniem
a mentorem musi „byd chemia”, „iskrzenie”, czyli muszą nawiązad ze sobą odpowiedni kontakt,
a mentor zaangażowad się. Bez tego współpraca się nie uda i brak tej odpowiedniej relacji spowodował,
że jedna z par mentor-uczeo rozpadła się.
Jako ważne czynniki z punktu widzenia mentora wymieniane były:
Chęci i zaangażowanie obydwu stron;
Zaufanie i otwartośd obydwu stron;
Konsekwencja w działaniu;
Cierpliwośd mentora;
Powtarzanie treści merytorycznych, które musi przyswoid uczeo (w przypadku mentoringu
eksperckiego);
Trzymanie się ram czasowych.
Mentorowi potrzebne jest również odpowiednie miejsce, w którym można się spotkad i pracowad
z uczniem.
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Z punktu widzenia ucznia ważne są:
Chęci i możliwośd poświęcenia swojego czasu przez mentora, który szczególnie w programie
menedżerskim ma go mało i powinien zadbad, by w trakcie spotkania z uczniem nikt ani nic nie
rozpraszało jego uwagi;
By mentor umiał opowiadad o swoich błędach, co nie każdemu przychodzi łatwo;
Cierpliwośd mentora do powtarzających się pytao ucznia.
Osoba nadzorująca projekt także podkreślała cierpliwośd i zaangażowanie mentora, jego
uporządkowanie, a także podejście ucznia.
Z punktu widzenia całości programu, czyli z perspektywy osób nadzorujących realizację programów, do
osiągnięcia sukcesu programu mentoringowego ważne jest:
Zrozumienie, czym jest mentoring, a czym nie jest, przez wszystkich uczestników;
Odpowiedni wybór mentorów – powinny to byd osoby z autorytetem, który niekoniecznie wiąże
się ze stanowiskiem. Dobrym rozwiązaniem jest tu zaangażowanie innych ludzi w wybór
mentora;
Kultura organizacji, która pozwala na taka partnerską pracę. Sprzyjający klimat;
A także nieuleganie modom, tylko wprowadzenie programów mentoringowych w określonym
celu;
Zadowolenie ludzi z udziału w programach mentoringowych, nadanie im odpowiedniej rangi,
nikt nie powinien czud się do nich zmuszany;
Wsparcie dla programów i motywacja ze strony menedżerów wyższego szczebla. Postrzeganie
przez nich mentoringu jako wsparcia dla nich, a nie konkurencji.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Zaufanie przede wszystkim, dwustronne. Myślę, że otwartośd też jest ważna i umiejętnośd dostrojenia się
do fal ucznia. To nie mogą byd osoby z dwóch różnych światów, bajek. Trudno będzie im znaleźd wspólny
język. Ta praca wtedy może byd ciężka. Ona oczywiście też będzie możliwa, natomiast będzie dużo
cięższa i bardziej długotrwała … Tutaj jesteśmy w relacjach profesjonalnych, więc ważne jest przede
wszystkim zaufanie, otwartośd, nie tyle super dogranie, tylko brak ewidentnego iskrzenia. Myślę, że
każdy z nas ma takie doświadczenia, że spotyka kogoś, przed kim jest bariera. On czuje tę barierę. To już
nawet nie jest kwestia zaufania. Po prostu nie czuję klimatu, nie mam jak z tą osobą porozmawiad.
Ponieważ to jest proces oparty na rozmowie, to musi byd to rozmowa dwustronna. M1
***
Na chwilę obecną mam taką refleksję, że pewnie mocniej trzeba przywiązywad dwustronnie uwagę, żeby
trzymad harmonogram tych spotkao, żeby one się nie rozpłynęły. Zwłaszcza w okresach, gdzie jest duży
nakład pracy bieżącej. Na pewno to warto sobie ramowo określid, odkąd dokąd staramy się pracowad. …
Nie określiliśmy sobie liczby spotkao. Na początku sobie określiliśmy, że to mniej więcej pewnie będzie od
4-6 spotkao w zależności od tego, na ile tematy zgłaszane przez ucznia będą eksplorowane. My jesteśmy
po pięciu spotkaniach i doszliśmy do wniosku, że teraz już powinniśmy sobie zrobid takie spotkanie
zamykające, żeby sobie podsumowad całośd. M1
***
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(Co Pana zdaniem decyduje o sukcesach/porażkach współpracy między mentorem i uczniem?)
Zaangażowanie przede wszystkim. Chęd jest na równi z zaangażowaniem. To na pewno decyduje
o sukcesie lub porażce. Konsekwencja w działaniu. Ja dostrzegam również cierpliwośd. M2
***
Mi jest potrzebne tylko miejsce, w którym można usiąśd i w którym będą odpowiednie warunki do pracy.
Dla mnie to jest cisza i spokój, żeby się nikt nie kręcił. Ja więcej od firmy nie oczekuję prócz tej kartki
papieru, długopisu i miejsca, w którym ja mogę usiąśd z uczniem. (Co zmieniłby Pan w swoim
dotychczasowym sposobie współpracy z uczniem?) Na pewno większą konsekwencję i trzymanie się ram
czasowych, bo to bywa tak, że ktoś dzwoni i mówi: „Ja nie mogę teraz, bo mam pilny telefon do klienta to
za pół godziny”. Za pół godziny okazuje się, że za godzinę i gdzieś nam to spotkanie umyka. Trzeba to
gdzieś odrabiad. Okazuje się, że z kolei ja nie mam czasu, więc sztywne trzymanie się ram czasowych tu
by moim zdaniem dużo pomogło. Ja nie mogę się nie zgodzid, jak on ma wizytę z klientem i domyka jakiś
kontrakt. Trzeba mied to na uwadze. W jakiś sposób to wypośrodkowad. M2
***
Wydaje mi się, że to są przede wszystkim chęci. Mentor musi mied przede wszystkim czas. Musi tak sobie
zarządzid swoim czasem, że w momencie spotkania ta osoba, która przyszła, jest najważniejsza. Mimo że
jest się dyrektorem czy prezesem i masę ważnych spraw. To w momencie, jakim jest spotkanie
z mentorem, u mentora, to nic nam nie zakłóca. To jest ciężkie, żeby tak się zorganizowad, ale to jest
bardzo ważne. Czyli ta osoba musi chcied. Poza tym ta osoba musi chcied się spotykad, musi chcied dzielid
się tą wiedzą. Musi też się nie bad, bo mówid o błędach swoich, to nie jest proste, nie jest przyjemne. Ale
ja też chciałabym, abyśmy porozmawiali o takich rzeczach, które nie do kooca są sukcesami, które nie są
sukcesami. To wiem, że to też mi daje taką siłę, że każdy popełnia błędy. Ale to, jeżeli ja wiem, że ceniony
menedżer w kręgu takim i takim popełnił taki i taki błąd, popełnił błąd, to też mi daje taką siłę i nadzieję,
że koniec świata może tak szybko nie nastąpi. … Oczywiście, że jest to uczące, motywujące, ale też
wzmacniające. … Ale żeby do tego wszystkiego dojśd, to oczywiście można poczytad całą masę książek,
poradników, które doradzą i które mówią o tym, ale to jest zupełnie co innego, jak powie to osoba, która
ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie i z której można brad przykład. U1
***
Najmocniejszą stroną jest to, że miał cierpliwośd do moich pytao, bo na początku tych pytao było bardzo
dużo. Może nie denerwował się, że pytam go cały czas o to samo, tylko była cierpliwośd, kartka, długopis,
rysowanie. Jak sobie przypomnę, to strasznie dużo dopytywałem i dzwoniłem: „jak to, jak tamto, co
odpowiedzied klientowi?”. Natomiast słabe strony? Nie wiem, słabych stron nie widziałem. Ja po prostu
byłem bardzo zadowolony, że coś takiego jest, że ktoś chce mi poświęcid swój czas. I ja nie widzę tych
słabych stron. Bo jeśli ja tę wiedzę chcę mied, a jeśli jeszcze ktoś może mi tę wiedzę przekazad w tak fajny
sposób, jak robił to mój mentor, to nie widziałem tutaj słabych stron. U2
***
Jeśli patrzymy z punktu podopiecznego, to zależy wszystko od mentora. Mamy też niefajną jedną
sytuację, gdzie nie udało się to. Mentor nie był tak zaangażowany, sam nie był uporządkowany, więc
tego czasu też mniej poświęcał osobom, którymi się zajmował, których miał pod opieką. Jeśli natomiast
tak odbywają się spotkania, jak ustaliliśmy, i tak jak mentor z uczniem się spotykają, że na początku
robią sobie ścieżkę, przez którą przejdą, zagadnieo i ją stricte realizują i jeśli jest potrzeba spotkao ad
hoc, to te spotkania się organizują. Nie ma tak: „stary czekaj na środę, bo my mamy tylko w środę od
7 do 9, a ja w międzyczasie Ci nie pomogę”. Ta pomoc jest często potrzebna ad hoc, bo coś się dzieje, coś
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się dzieje w sprzedaży, coś się dzieje w procesowaniu jakichś zamówieo i po prostu trzeba zapytad teraz, i
też mamy mentora, który jest fachowcem i który chce to robid. I jest przekonany do tego, to nie ma takiej
możliwości, żeby podopieczny nie dostał tego, co potrzebuje. K.
***
Pierwsze, to jest osoba mentora, na ile jest ta chemia. Na ile ten mentor jest zaangażowany, na ile czuje
taką więź z podopiecznym i czuje za niego odpowiedzialnośd. I nie w każdym przypadku się to udało.
Trochę jest tak, trochę tak. Trochę ktoś potrafił sobie poradzid sam, bo miał swoją sprzedaż to
rzeczywiście było najważniejsze. Natomiast w pozostałych przypadkach powiedzieli, że nie potrzebują
dodatkowych benefitów. Oni po prostu widzą, że się realizują pomagając innym. Coś niesamowitego, jak
wczoraj to opowiadali. … Tak, a z drugiej strony podejście ucznia. Czyli z jednej strony postawa mentora,
z drugiej postawa ucznia. Te dwie rzeczy jak fajnie zadziałają, to nie ma możliwości żeby nie było efektu.
K.
***
Dla mnie najważniejsze jest zrozumienie, czym mentoring jest, w czym może pomóc, ale też czym nie jest,
żeby wiedzied, czego się po tym programie można spodziewad i jakie są odpowiedzialności. Druga dla
mnie fundamentalna rzecz, to jest wybór mentorów. To powinny byd osoby mające autorytet,
a niekoniecznie jest to autorytet związany ze stanowiskiem, które zajmują. W związku z tym dobre
zastanowienie się, jak będziemy wybierad mentorów, żeby potem ludzie chcieli z nimi pracowad, a nie
czuli, że to jest narzucone i sztuczne. … W ogóle to kultura organizacji, która pozwala na taką pracę, bo
mentoring zakłada partnerstwo. Ja bym powiedziała, że najpierw taki dobry klimat w organizacji jest
fundamentalny i nieuleganie modom. Myśmy też do tego dojrzewali, u nas ileś programów różnych się
już wydarzyło, ale nie bardzo pod definicją mentoring. One były zawsze związane z jakimś dzieleniem się
wiedzą, ale to, co teraz robimy, to już definiujemy jako mentoring. HR
***
To, czy odniesie sukces, można obserwowad z kilku punktów. Jeden to jest taki, czy ludzie realizują swoje
cele. Drugi, czy poprawiają swoją wiedzę. Raz na kwartał realizujemy tzw. testy wiedzy. Sprawdzamy
wiedzę, czy są lepsi, czy nie. Ich własne odczucia, czy czują się pewniej, lepiej, czy szukają na zewnątrz
pracy. Czy wiedzą, że sobie tu poradzą i jest wszystko dobrze. Czwarte, to zadowolenie wszystkich osób
zaangażowanych. Kiedy podopieczny czuje, że jest dobrze, zadowolony jest, nie ma problemu
z organizacją swoich zadao. To z jednej strony słyszymy ok, to ta rola sprawdziła się. Odpytujemy
mentorów, rozpatrując, czy są zadowoleni, czy te programy motywacyjne, czy odpowiadają ich
rozwojowi, czy wspierają ich rozwój i jeśli dodatkowo uznają, że tak, te procesy są dla nich ważne, istotne
i nawet rozpatrują w jakiś sposób budowanie ścieżki menedżerskiej, to trudno powiedzied, że ten
program się nie udał. I na to nakłada się rola dyrektora, który mówi: „świetnie, że mam takie wsparcie”,
„fajnie, że jest ktoś, kto tego słabszego może wyciągnąd, że może się tym zająd, bo nie mogę tego
wszystkiego robid, poza tym nie posiadam aż tak wyspecjalizowanej wiedzy, bo ona po prostu nie jest mi
do funkcji dyrektora potrzebna”. Więc oprócz twardych wyników w postaci: poprawy wyników, realizacji
celów, dodatkowo słyszymy od ludzi, że jest dobrze, dodatkowo chcą kontynuowad ten proces, „a jeszcze
jeden kwartał”, „a jeszcze kwartał”. No, to oznacza dla nas, że się udało. K
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1.10. Programy mentoringowe vs. inne formy podnoszenia kwalifikacji
pracowników, rozwijania i odkrywania ich zdolności
Większośd uczestników badania dostrzegała raczej przewagi programów mentoringowych w stosunku
do innych form podnoszenia i rozwijania kwalifikacji pracowników, przynajmniej w przypadku celów,
które w tej chwili realizowane są za pomocą programów mentoringowych w firmie. Chod mentoring
postrzegany jest także jako forma uzupełniająca się np. w stosunku do szkoleo, coachingu. W przypadku
mentoringu eksperckiego staże mogłyby byd pewną alternatywą zdobywania wiedzy, jednak uczeo,
który o tym mówił, wybrałby i tak mentoring.
Jako przewagi programów mentoringowych (w szczególności realizowanych wewnętrznie) wymieniane
były:
Budowanie kultury wewnętrznej firmy, w której ludzie uczą się od siebie nawzajem. Budowanie
w ludziach poczucia, że można się rozwijad korzystając ze swoich doświadczeo;
Poznawanie innych obszarów firmy, szczegółów pracy innych działów;
Umożliwienie uczniowi nawiązywania relacji z innymi osobami, z innych działów, na wyższych
stanowiskach;
Jest formą bardzo praktyczną, nie teoretyczną, umożliwia dzielenie się doświadczeniami.
Dodatkowo mentoring pozwala na korzystanie przez uczniów z doświadczeo dokładnie takich,
które jemu są bliskie, dotyczą tej samej branży, podobnych sytuacji, byd może problemów, które
jego dotykają lub z którymi się spotka. W stosunku do coachingu np. jest rozwiązaniem bardziej
praktycznym;
Mentoring jest organizacyjnie łatwiejszy niż np. staż, który wymaga „wyjęcia” danej osoby
(ucznia) z dotychczasowego stanowiska;
Mentoring jest czasem sformalizowaniem pewnych procesów, które w firmie się już dzieją
nieformalnie. Jeden z mentorów mówi, że taką funkcję pełnił wcześniej, ale sformalizowanie
mentoringu sprawia, że może mied maksymalnie dwóch uczniów, jest łatwiejsze, a on czuje się
doceniony;
Po zakooczeniu programu mentoringowego przy dobrych relacjach nadal jest możliwa pomoc od
mentora dla ucznia, jeżeli pojawi się taka potrzeba;
W stosunku do innych form mentoring indywidualny jest zaprojektowany pod indywidualne
potrzeby ucznia. Pozwala na sprawdzenie, czy uczeo przyswaja przekazywaną wiedzę. Pozwala
sprawdzid, które formy przekazywania wiedzy w stosunku do danego ucznia są
najskuteczniejsze. Umożliwia powtarzanie pewnych rzeczy aż do skutku;
Coach z firmy zewnętrznej nie zna do kooca realiów, które panują w danej organizacji. Z drugiej
strony przełożonego nie pyta się o rozwiązania niektórych problemów, do niektórych rozterek
trudno jest mu się przyznad. Mentor z danej organizacji, ale nie będący w relacji służbowej
z uczniem, może byd w takich sytuacjach dobrym wsparciem;
W stosunku do coacha mentor może pozwolid sobie na doradztwo, dlatego mentoring jest
bardzo szybkim sposobem dostarczania wiedzy.
Mentoring jest formą stosunkowo tanią, w szczególności w stosunku do dobrej jakości szkoleo;
Mentoring daje możliwości rozwoju pracownikom wewnątrz organizacji, którzy przyjmują rolę
mentora, a nie można ich wyróżnid w inny sposób. Pomaga utrzymad ekspertów. Pomaga
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utrzymad w firmie kluczowe dla firmy kompetencje i je rozwijad w szybki sposób. Takich
możliwości nie dają formy zewnętrzne;
Szkolenia nie dają możliwości zbadania dokładnie luk i potrzeb kompetencyjnych, nie pokrywają
potrzeb wszystkich jego uczestników;
W stosunku do niesformalizowanej pomocy starszych kolegów mentoring ma jeszcze tę
przewagę, że pozwala zaznaczyd i budowad autorytet mentora, pozwala także na
usystematyzowanie pracy, nie jest traktowana jako pomoc „konkurencji”.
Wśród przewag innych form wymieniano:
Mentoring nie ma jeszcze takiej marki jak inne formy, nie jest tak wypromowany, nie jest
traktowany tak prestiżowo. Dużo zależy też od prestiżu osoby, która jest mentorem;
W przypadku szkoleo np. w międzynarodowym gronie istnieje możliwośd wymiany doświadczeo
na poziomie międzynarodowym.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Wydaje mi się, że też bardzo istotnym benefitem jest budowanie takiej kultury wewnętrznej, że bardzo
dużo możemy się od siebie nauczyd, że nie tylko szkolenia zewnętrzne są mocno rozwojowe, ale też
możemy się rozwijad korzystając z własnych doświadczeo i możemy się lepiej rozwijad, bo doskonale
wiemy, o jakim środowisku rozmawiamy, bo pracujemy w tym samym miejscu, w tych samych
uwarunkowaniach. … To też buduje relacje. Ja poznaję trochę inny obszar, osoby z tego obszaru, więc też
wiem w nieco większych szczegółach, czym organizacja się zajmuje. To już jest z bardziej praktycznej
strony. M1
***
Jedna rzecz to przydatnośd, druga to percepcja, bo cały czas mam wrażenie, że wśród osób, które
deklarują chęd rozwoju, zwłaszcza na początkowym etapie pracy w nowej roli, jest taka bardzo duża
potrzeba uczestniczenia w szkoleniach, bo to jest coś, co jest prestiżowe. Mam wrażenie, że mentoring
nie ma jeszcze zbudowanej takiej dobrej marki, ale wydaje mi się, że to jest kwestia zbudowania tej
marki i wypromowania programów mentoringowych. Istotne jest też to, jak mentorzy są sprawdzani i jak
są wybierani, wiadomo, że zawsze dla ucznia. Im mentor bardziej rozpoznawalny w firmie i bardziej
doświadczony, o większej estymie, to tym chętniej spotyka się z taką osobą, także do nawiązania relacji.
Moim zdaniem jest to bardzo wartościowy program.
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***
Trudno mi jest porównywad mentoring do tematów typowo szkoleniowych, bo wiadomo, że jedno
dotyczy narzędzia, z drugiej strony doświadczenia. Mając takie typowe szkolenia mamy element
teoretyczny i częśd praktyki. Tutaj raczej mamy ten akcent zupełnie w drugą stronę, czyli mamy praktykę,
dzielenie się doświadczeniami i z tego punktu widzenia to jest bardzo pomocne. Pomocne jest to również
z tego punktu widzenia, według mnie, dlatego, że spotykają się ze sobą osoby, które pracują
w podobnym obszarze. Przynajmniej tak to jest u nas zdefiniowane w tej chwili. Są to osoby, które
pracują w tej samej firmie, znają jej charakterystykę, jej uwarunkowania, więc dużo łatwiej jest znaleźd
wspólny język i wspólnie zastanawiad się nad jakimiś problemami. Moim zdaniem jest to troszkę coś
innego w porównaniu do coachingu. Byd może gdzieś tam jest wspólny element, ale jednak
w mentoringu mentor musi dad więcej od siebie w sensie doświadczeo, jakichś konkretnych przykładów,
czego w coachingu nie ma. W coachingu to jest raczej praca, którą coach wykonuje nad swoim uczniem
i wyciąga w drugą stronę te informacje, inspiruje do tego, żeby tych informacji poszukiwad. Tu jest to tak
troszkę pośrodku. Jest trochę gotowych rozwiązao z przeszłości mentora. Pewnie elementy coachingowe
też się pojawiają. Ze studiami podyplomowymi ja bym tego w ogóle nie porównywał. To są kompletnie
dwa światy. Z jednej strony budujemy jakąś wiedzę merytoryczną, teoretyczną z elementami praktyki czy
szkolimy się w jakiejś dziedzinie. Tutaj też się szkolimy w dziedzinie doświadczeo w tej firmie. To jest
nieporównywalne.
***
Staże moim zdaniem też są fajne, tylko są bardziej operacyjne. Staże są fajne dla osób, które muszą się
nauczyd czegoś konkretnego i dłużej się przyglądad, jak praca wygląda. Nie wiem, czy ma Pani na myśli
staże wewnętrzne, czy zewnętrzne. U nas funkcjonują dwa typy staży. Jedne są dla osób po studiach czy
w trakcie studiów, które przychodzą i widzą, jak firma funkcjonuje, wykonują tutaj pracę, są później
potencjalnie kandydatami do pracy, jeżeli dwie strony są zainteresowane, albo budują w ten sposób
doświadczenie. Druga forma staży to u nas są takie staże wewnętrzne, mikrostaże, są to staże pomiędzy
zespołami. Wydaje mi się, że staż i mentoring są dedykowane dla różnych grup osób, czyli z jednej strony
ten staż wewnętrzny jest wtedy, jeżeli ktoś chce się nauczyd w nowej roli jakichś konkretnych zadao,
procesów, zobaczyd, jak się wykonuje jakieś zadania i powinien się na bieżąco temu przyglądad. Z drugiej
strony mentoring jest bardziej w takiej menedżerskiej relacji, chociaż może też byd menedżer
i pracownik, który chce się rozwijad. Wydaje mi się, że organizacyjnie mentoring jest łatwiejszy, bo ten
mikrostaż wewnętrzny to jest już jednak wyjęcie osoby z zespołu na dłuższy czas. Tutaj to jest
wygospodarowanie kilkudziesięciu minut raz na jakiś czas i to jest po prostu łatwiejsze do zarządzenia
dla obydwu stron. M1
***
Generalnie, nieformalnie, taką rolę pełniłem zawsze. To jest jakiś taki sposób sformalizowania tego,
objęcia w jakieś ramy, ponieważ osoby, które ze mną współpracowały, a były to osoby z mniejszą wiedzą,
które pracowały tak długo jak ja, lub osoby zupełnie nowe, zwracały się o pomoc, o informacje. To się
działo zawsze. Z mojego punktu widzenia jest to forma sformalizowania tego. (Czyli merytorycznie
niewiele to się różni od tego, co nieformalnie funkcjonowało w firmie?) Nieformalnie mógł się do mnie
zwrócid każdy. Na dzieo dzisiejszy też każdy może się do mnie zwrócid o pomoc, ja tej osobie udzielę na
tyle, na ile będę w stanie, ale tutaj sformalizowanie tego ma takie konsekwencje, że ja mogę mied
maksymalnie dwóch uczniów i spotykam się z uczniem minimum raz w tygodniu, po godzinie. Oczywiście
ja jestem również dla ucznia dostępny poza tymi ustalonymi ramami, w których my się spotykamy. Tak
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też się dzieje. Są też osoby, z którymi ja zakooczyłem pracę z mentoringu, a w dalszym ciągu dochodzą do
mnie pytania od nich, prośby o pomoc. M2
***
Po pierwsze, jest to metoda nauczania pod indywidualne potrzeby. Ja pytam swoich kolegów, czego oni
oczekują ode mnie i jakiej wiedzy oczekują ode mnie i to jest pierwsze spotkanie z uczniem, na którym my
ustalamy sobie, co ja mam mu przekazad i z jakich dziedzin wiedzy on chciałby, żebym mu przekazał
informacje. … Tak. Jest to bardzo indywidualne podejście. Wydaje mi się, że w stosunku do jakichś
szkoleo jest to bardziej efektywne, ponieważ to jest praca 1:1. … Sposób przekazywania wiedzy
i kontrolowania, sprawdzania tej wiedzy. To też bardzo ułatwia. To jest praca 1:1. M2
***
Jedno i drugie jest potrzebne. Nie może byd tak w idealnym świecie, że są tylko szkolenia podyplomowe,
studia podyplomowe, szkolenia, a nie ma mentoringu. Szczególnie zmieniając swoja formę zawodową,
fajnie jest móc z kimś o tym porozmawiad. I to nie może byd pracownik, ale nie może też byd przełożony,
bo nie można powiedzied swojemu przełożonemu o swoich rozterkach, problemach, bo to nie wygląda
profesjonalnie. Fajnie jest mied taką osobę, która spojrzy na wszystko z zewnątrz. Ale też będzie w stanie
doradzid. Doradzid czy nakierowad odpowiednio. Jeżeli mentor, w tym zakresie działania coach, tylko że
coach z firmy zewnętrznej, czyli jakiś trener z firmy profesjonalnej, z którym można przeprowadzid sobie
coaching, natomiast on nie zna realiów, jakie do kooca panują w danej organizacji. Mentor te realia zna,
bo też tu pracuje, też się tutaj z działaniami odpowiednimi w danej organizacji spotyka na co dzieo i to
jest dużą zasługą tego mentoringu. Oddzielnie oczywiście może byd mentoring, oddzielnie coaching. Mied
własnego coacha też zapewne bardzo fajnie. Oddzielnie szkolenia, które pokazują, szkolenia zazwyczaj są
w grupach, więc można też z innych stron zobaczyd, jak inni menedżerowie też to postrzegają. Ale to jest
też wymiana doświadczeo na takim szkoleniu. U1
***
Staże i studia podyplomowe? Oczywiście tę wiedzę akademicką należy zdobyd, należy ją mied, ale tam
nie tej wymiany doświadczeo, nie ma porad, takiego poradnictwa, czy mentoringu. Natomiast na
studiach? Każde studia podyplomowe uzupełniają nasze braki, czy nasze braki wiedzy akademickiej, bądź
ewentualnie dostarczają nam wiedzę książkową. To nie jest wiedza praktyczna, nawet jeśli na studiach
są prowadzone zajęcia w sposób praktyczny, to przybiera to formę szkoleo i oczywiście jest to bardzo
cenne, ale niewystarczające. U1
***
To bym na równym poziomie ustawiła mentoring i szkolenie dla menedżera organizowane przez Orange
Campus. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Szkolenie, które trwa osiem dni, były dwa moduły po cztery
dni, miałam szczęście trafid do grupy międzynarodowej prowadzonej przez angielskich trenerów,
brytyjskich trenerów, którzy mogli się podzielid z nami wiedzą międzynarodową. W szkoleniu brali udział
menedżerowie z różnych krajów, w których Orange ma swoje siedziby. … Te szkolenia, nawet jak są
najlepsze, prowadzone przez najlepszych trenerów, coachów na świecie realizowane, one nie dadzą tego,
co mentor. I odwrotnie, mentor nie da tego samego, co się pozna na szkoleniu. U1
***
(A gdyby firma zaproponowała Pani w obecnej chwili skorzystanie z mentoringu, albo z jakichś innych
form: szkoleo, coachingu, czy staży, to jaką formę Pani by wybrała w pierwszej kolejności?) Staże i studia
podyplomowe na pewno nie, bo to już mam. Chodzę od wielu lat na różne szkolenia. Jest u nas w firmie
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organizowany fajny projekt: „Orange Campus” się nazywa. Jest to profesjonalna szkoła dla menedżerów
i ze szkoleo mogę korzystad tyle, ile potrzebuję. Są szkolenia w Polsce i międzynarodowe. Jeżeli
potrzebuję wzmocnid w sobie jakąś cechę, np.: „motywowanie” czy „przewodzenie”, to mam wachlarz
szkoleo, z których mogę korzystad. Natomiast ciekawym rozwiązaniem jest ten mentoring. Dla mnie było
to rzeczywiście ważne w przypadku zmieniającego się stanowiska. Natomiast jedyną opcją, z której nie
korzystałam, a ciekawa jestem, jak to jest, jest coaching. Posiadanie własnego coacha, z którym też,
rozmawiamy bardziej tu już o psychologii, tak naprawdę, jest na pewno ciekawym też doświadczeniem,
z którego chciałabym skorzystad. Natomiast nie widzę, że to jest takie „must-have”. Nie muszę tego
w tym momencie robid. U1
***
Uważam, że mentoring i szkolenia powinny iśd równorzędnie. Coaching? Posiadanie własnego coacha
może byd odłożone w czasie. Ale mentoring i szkolenia. Mentoring dla organizacji jest opcją
najwygodniejszą na tyle, że jest to opcja bezpłatna, że przy małych środkach można osiągnąd bardzo
dużo. Pozwolid sobie organizacji na szkolenie z trenerami, z firmami zewnętrznymi, z firmami
międzynarodowymi, jest to już znaczny wydatek. Jeżeli firma może sobie na to pozwolid, to bardzo fajnie
i niech to idzie równorzędnie. A jeśli firma nie może sobie na to pozwolid, to niech skupi się na jakichś
profesjonalnych szkoleniach, może rzadziej, może jedno, dwa. I na mentoringu. U1
***
To jest najprostsze. Najmniej kosztowe szkolenie dla pracownika w danym dziale, bo szkoli go pracownik
z tego samego działu. Natomiast jeśli miałbym korzystad z usług, szkoleo firm zewnętrznych, to mógłbym
skorzystad ze szkoleo nie z wiedzy, tylko z podejśd do klienta. Ale nie wiem, czy tę wiedzę firmy
zewnętrzne mogłyby mi przekazad. U2
***
Staż pewnie tak, bo wyobrażam sobie w ten sposób, że byłbym na stażu u naszych monterów, u naszych
specjalistów, to też by było dobre, też bym się dużo dowiedział, też tej wiedzy dużo bym zdobył. Dosyd
sporo pewnie. Natomiast czy inne. Ciężko mi powiedzied. Ciężko porównad, generalnie, to, co chcę
powiedzied, to jest jedno z najlepszych szkoleo, pracując w danym dziale i byd szkolonym przez człowieka,
który w tym dziale również pracuje. (Czyli, gdyby miał Pan wybierad, to wybrałby Pan jeszcze raz
mentoring, a nie inne formy?) Oczywiście, tak. U2
***
Na pewno mentoring bym wybrał. Dlaczego? Tak jak wspomniałem wcześniej, dużo tych plusów jest. Ja
sobie cenię za to, bardzo sobie cenię to, że mogę komuś zadad pytanie, ktoś mi odpowie na to pytanie.
Jak nie zrozumiem, to odpowie mi jeszcze raz, jak nie zrozumiem, to mi narysuje. Jak nie narysuje, to
pojedziemy i zobaczymy to na żywo. To sobie cenię i taką funkcję, wydaje mi się powinien pełnid mentor.
U2
***
Co do tego pytania, to coaching i mentoring to są bliskie, ale jednak trochę się różniące sposoby
działania, często mieszane w potocznym rozumieniu. My mamy też w ofercie wewnętrzny coaching
indywidualny. Z mojej perspektywy zasadnicza różnica jest taka, że w coachingu pracujemy przede
wszystkim na własnych zasobach, osobie będącej w coachingu coach pomaga jedynie pytaniami, żeby
odkryd swoje zasoby. Coaching nie jest doradztwem, w związku z tym tu nie doradzamy i jako coachowie
powinniśmy się też od tego powstrzymad. Natomiast jako mentorzy dzielimy się swoim doświadczeniem
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możemy sobie na to doradztwo bardziej pozwolid, też oczywiście dobrze to wybalansowad, żeby to nie
była tylko jednokierunkowa relacja, żeby też do czegoś tego ucznia inspirowad. W coachingu uczestnik
wie, a coach tylko zadaje pytania, a w mentoringu to głównie mentor wie, a uczeo z tego czerpie, chod
oczywiście też już coś wie. To, co daje mentoring w takim wymiarze. Odnosząc się do coachingu, szkoleo
i mentoringu, to mentoring z reguły jest szybszą formą. Coaching jest procesem czasem mogącym trwad
dużo dłużej, wymagającym innych kompetencji. Mentoring szybko pomaga dostarczad rezultaty,
możebezpośrednio odpowiadad na konkretne potrzeby konkretnej osoby. Szkolenia, wiadomo, że trwają
dłużej, nie są zindywidualizowane, więc nie są tak efektywne. Poza tym też mentoring daje taką fajną
relację, która procentuje bardzo w organizacji. Dobór najlepszej metody powinien wynikad z celu
rozwojowego i indywidualnych preferencji uczenia się. HR
***
Mentoring daje szczególnie możliwośd wykorzystania kompetencji bardzo doświadczonych już
pracowników i dawanie im też takich nowych możliwości rozwoju, bo to jest rozwój dla ludzi nie
będących wcześniej mentorami, a którzy chcą to robid. (A jakie widzi Pani największe podobieostwa
i różnice między taką nieformalną pomocą a programem mentoringowym?) To, że to jest efektywniejsze.
Bo ta pomoc, to ludzie mogą to też w różny sposób robid, jak robią to wyłącznie po koleżeosku. A jak
trochę im pomożemy w tym, jak to robid skutecznie, ustalimy jakieś zasady pomagające ułożyd to
w całym systemie i zwrócid uwagę na to, co jest ważne, to jest efektywniejsze i też zmierza
w takim kierunku, w jakim chce organizacja bardziej niż indywidualne osoby. Jeszcze dodam, w czym
mentoring jest unikalny. W tym, że pomaga utrzymad w firmie najlepsze kompetencje i też je rozwijad, te
kluczowe dla firmy, w szybki sposób. Pomaga też utrzymad ekspertów, ale poprzez to, że oni się dzielą na
bieżąco z innymi, to pomaga utrzymad te kompetencje w firmie i to jest taki bardzo ważny biznesowy
wskaźnik. HR
***
Szkolenia są organizowane, więc to jest 20 osób, on-line’owe szkolenia, to jest 60 osób. Nie jest to praca
indywidualna i zakres szkolenia nie na 100 % odpowiada osobom i takim indywidualnym szkoleniem jest
mentoring. Szkolenia są namiastką, natomiast kompetencji tak nie zbadają, jak i luk, które trzeba
załatad. U nas nie ma coachingu, ta namiastka, która u nas jest, skupia się na dawaniu wskazówek po
spotkaniu z klientem. Informacja zwrotna, dawana przez menedżera, nie zbuduje kompetencji i wiedzy.
***
(A jakie są największe podobieostwa i różnice tego nieformalnego i formalnego programu
mentoringowego?) Większośd korzyści dla mentora nie pojawiałaby się, bo jeśli coś jest nieformalne, to
ludzie biurko w biurko, formalne. W większej grupie trudno budowad autorytet mentora, bo on jest
praktycznie nie do uchwycenia przez wszystkich. On może byd budowany tylko przez osobę, która jest
wspierana. Brak wynagradzania za tę pomoc, to powiemy, tym osobom, którym pomagamy, to nie mam
czasu, bo jesteś dla mnie konkurencją i Ci po prostu nie pomogę. To jest w kontekście mentorów.
W kontekście podopiecznych, jeśli będzie miał na tyle zmotywowad, zmobilizowad te osoby, ta osoba
naprawdę będzie posiadała świetną wiedzę, to ta osoba myśli, w ogóle tego nie odczuje – różnicy
pomiędzy mentoringiem a takim dedykowanym dla niego szkoleniem. … Organizacje, które wdrażają
mentoring, to forma, która wspiera ludzi, która pozwala na pozostanie ludzi w firmie i cieszenie się ze
swoich sukcesów codziennych i pracy i nie zastanawialiśmy się, czy o czymś nie wiedzieliśmy. Natomiast
takich mierzalnych, to nie. K.
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1.11. Oczekiwane i realne korzyści i koszty programów mentoringowych
1.11.1. Powody wprowadzenia programów mentoringowych
Powody wprowadzenia programów mentoringowych w firmie ściśle wiążą się z korzyściami, którymi się
od nich oczekuje. Mentoring miał byd wykorzystaniem wiedzy różnego rodzaju ekspertów, którzy
znajdują się wewnątrz organizacji, wykorzystaniem ich potencjału, bez potrzeby szukania ekspertów na
zewnątrz. Wprowadzono go także w efekcie poszukiwania nowych, ciekawych form rozwijania
kompetencji pracowników, dlatego zdecydowano się na program pilotażowy. Nie bez znaczenia były
zalety mentoringu takie jak: możliwośd pracy indywidualnej, niskie koszty, satysfakcja dla obydwu stron
przy właściwej organizacji programu.
Potrzeba realizacji programów mentoringowych wypłynęła od menedżerów sprzedaży, którzy
poszukiwali sposobu na efektywny rozwój kompetencji u ekspertów w obszarze wymagającym bardzo
zaawansowanej wiedzy, kompetencji. Jednocześnie też szukali sposobu motywowania ekspertów, którzy
są już bardzo doświadczeni w tym obszarze, ludzi z kompetencjami, których firma nie chciałaby stracid.
Program mentoringowy odpowiadał na obydwie te potrzeby, pozwalając w szybki sposób zwiększyd
wyniki sprzedaży.
Dzięki programom mentoringowym mentorzy chcą się dzielid wiedzą i dostają w zamian różnego
rodzaju korzyści wymierne i niewymierne.
Ponadto HR stara się podkreślid, że fundamentem rozwoju organizacji jest dzielenie się wiedzą przez
pracowników. Programy mentoringowe wpisują się w tego rodzaju kulturę organizacyjną.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Myślę, że też nasza organizacja jest bardzo duża i to jest ogromny potencjał dla mentoringu, bo jest
mnóstwo ekspertów z różnych dziedzin i naturalną rzeczą jest, że ludzie potrzebują wiedzy z różnych
dziedzin i w zasadzie te aspekty mamy z większości dziedzin tutaj w organizacji wewnątrz, i mentoring
jest takim efektywnym sposobem nie szukania na zewnątrz, ale wykorzystania tego potencjału, który jest
w firmie po to, żeby ludzie się dalej rozwijali. To jest fantastyczna przestrzeo. Szukając nowych form i
widząc ten potencjał, aż się prosi, żeby pracowad mentoringowo. HR
***
Jest to indywidualna też forma. Przez to też myślę, że bardzo efektywna, bo dostosowana do potrzeb
pojedynczej osoby. Też nie ukrywajmy, jest tania, nie wymaga wielu nakładów. … Z drugiej strony bardzo
nagradzająca może byd dla obydwu stron, jeżeli jest dobrze prowadzona. HR
***
Myśmy się zdecydowali zrobid najpierw mały krok, pilotaż, zobaczyd, jak to zostanie odebrane i jakie
będziemy mied efekty, i trochę na zasadzie takiej marketingu, który będzie w firmie sam działał,
i ewentualnie potem kontynuowad. Mamy przykłady takich spontanicznych potrzeb na fali usłyszenia, że
gdzieś ktoś uczestniczył i fajnie to pracuje. Trochę takich mentoringów menedżerskich się rozpoczęło. I to
jest jeden obszar. Jeżeli chodzi o program, to możemy powiedzied o ścieżce nowego menedżera, tu
doświadczeo mamy na razie jeszcze bardzo niewiele i takie mentoringi dla menedżerów
w różnych projektach tak zwanych talentowych. A drugi obszar to jest mentoring ekspercki. Tutaj mamy
konkretne doświadczenie i już większe doświadczenie. Akurat ten mentoring był realizowany
w sprzedaży zaawansowanej projektowej i tutaj też było bardzo ważne to, że potrzeba wypłynęła ze
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sprzedaży. Nasi menedżerowie sprzedaży szukali sposobu na efektywne wdrożenie, efektywny rozwój
kompetencji u ekspertów w obszarze wymagającym bardzo zaawansowanej wiedzy, kompetencji.
Jednocześnie też szukali sposobu motywowania ekspertów takich, którzy są już bardzo doświadczeni
w tym obszarze i takich ludzi z kompetencjami, których nie chcielibyśmy stracid. HR
***
Jeżeli chodzi o ten mentoring ekspercki, to powtórzę ten powód, bo tutaj innych nie ma. Cel był taki, żeby
pomóc rozwijad się szybciej i efektywniej ekspertom, który są dla nas cenni, a z drugiej strony dad szansę
ekspertom, którzy są już bardzo zaawansowani – też ich motywowad, czyli nie tracid też ludzi
i kompetencji, które są z naszej perspektywy bardzo ważne. Akurat w sprzedaży to się przekłada też na
wyniki sprzedaży konkretnie, bo ten czas wdrożenia dzięki mentoringowi się skraca, czyli ludzie szybciej
uzyskują te kompetencje i to się też przekłada na efekty biznesowe. HR
***
Zmienia się też kultura organizacji i jak parę lat temu czasami słyszałam jeszcze głosy, że czego ja się
mogę nauczyd od innego pracownika, myślę, że teraz tych głosów jest zdecydowanie mniej
i wręcz ludzie mówią, że się mogą nauczyd od innych, żeby tylko ci inni chcieli ich uczyd. Trochę bardziej
doceniamy siebie wzajemnie. HR … I jeżeli chodzi o HR, to takie są nasze inspiracje do biznesu. My
staramy się działad w duchu organizacji uczącej się, gdzie to dzielenie się wiedzą jest fundamentem
i z naszej perspektywy też i kilku innych programów, które w tej chwili wdrażamy, to dzielenie się wiedzą,
a w związku z tym też formy mentoringowe, to jest na pewno przyszłośd. HR
***
To warto by zacząd od tła, żebym została po prostu dobrze zrozumiana. Sprzedaż, w której
funkcjonujemy, opiera się o rozwiązania bardzo zaawansowane, więc trudnośd, na którą napotkaliśmy,
była taka, że zatrudnialiśmy ludzi zarówno z rynku zewnętrznego, jak i z wewnątrz firmy, którzy nie
potrafili sobie poradzid we w miarę szybkim zdobyciu wiedzy. W tym momencie to, na czym polega, o
czym my w ogóle mówimy, mówiąc, myśląc o mentoringu, to takim wsparciu nowo zatrudnionych
pracowników zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Natomiast z drugiej strony też na zapewnieniu
benefitów dla ludzi, którzy tę funkcję mentora pełnią. Dla nas jest to takim programem, który buduje
kompetencje, większą sprzedaż, też poprawia, dba, rozszerza kompetencje mentorów, zapewniając im co
roku indywidualne ścieżki rozwoju. K

1.11.2. Oczekiwane i faktyczne efekty realizacji programów mentoringowych
1.11.2.1. Dla mentora
W ramach programów mentorzy nie otrzymywali żadnego dodatkowego wynagrodzenia – to ważny
element podkreślany również przez dział HR. Zdaniem osób nadzorujących projekt to także kryterium
powodzenia programu. Główną motywacją mentora do wzięcia udziału w projekcie powinna byd
bowiem chęd do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Niemniej jednak mentorzy mieli oferowane
dodatkowe korzyści w postaci rozszerzonych możliwości własnego rozwoju, np. dodatkowych szkoleo
czy kursów, indywidualnych lekcji języka. Osoba z działu HR zauważa, że głównym oczekiwaniem
mentorów jest rozwój, nie tylko poprzez udział w dodatkowych szkoleniach, również poprzez pracę
z uczniem i to oczekiwanie jest jej zdaniem spełniane. Koordynatorka programów zwraca uwagę, że
z pełnieniem roli mentora wiąże się także prestiż w organizacji, który jest dużą korzyścią dla mentorów.
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Oczekiwania mentorów oraz faktycznie uzyskiwane przez nich korzyści zwykle były tożsame. Wspominali
oni:
Że oczekiwali po prostu, że wezmą udział w programie mentoringowym, a uczeo, który zostanie
im przydzielony, będzie odpowiednio dobrany pod względem celów do ich doświadczenia
i wiedzy. Udział w programie był korzyścią samą w sobie i mentor traktuje go jako możliwośd
rozwoju dla siebie. Korzyścią dla mentora oczekiwaną i uzyskiwaną jest także satysfakcja
z rozwoju ucznia;
Mentor w programie menedżerskim może zobaczyd, z jakimi problemami mogą się mierzyd
kierownicy, którzy są jego podwładnymi. Uczeo spoza jego struktury może bez obaw dostarczyd
mu taką wiedzę, a której nie zgłaszają mu jego podwładni. Jest to wskazówka, jak z nimi
pracowad, co jest dla nich ważne, rozwojowe, a co może stwarzad problemy;
Pozafinansowe profity w postaci możliwości udziału w innych programach rozwoju, z których nie
będąc mentorami te osoby nie mogłyby skorzystad;
Mentor w programie eksperckim oczekuje uporządkowania sytuacji, w której jest zasypywany
przez innych pracowników pytaniami oczekuje, iż uczniowie wyposażeni w wiedzę będą w stanie
sami sobie na te pytania odpowiedzied i nie będą ich zadawad wszyscy naraz o różnych porach
dnia, tylko proces ten będzie się odbywał w sposób uporządkowany, sformalizowany. Mentor
oczekuje także, iż pracownicy, którzy będą mieli większą wiedzę techniczną, w mniejszym
stopniu będą potrzebowali jego pomocy np. w trakcie spotkao z klientami, będą bardziej
samodzielni, a dzięki temu go odciążą.
Wybrane wypowiedzi respondentów:
Zdecydowanie profity są pozafinansowe. Nie ma tutaj profitów finansowych. Jest u nas kilka
wewnętrznych programów pozamentoringowych, które po prostu większośd wykorzystuje pracowników
grupy, żeby się wzajemnie rozwijad. Myślę, że profity pozafinansowe są dwojakie. Ja widzę, jakie
problemy mogą pojawiad się u osób, które rozpoczynają przygodę menedżerską, więc później jest mi
łatwiej pracowad z moimi menedżerami, bo wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi do mentora z innej
struktury, to jest zazwyczaj bardziej otwarty niż we własnej strukturze organizacyjnej…. Dla mnie to też
jest inspiracja, jak później pracowad z moimi menedżerami, na co zwracad uwagę, co może stwarzad
problemy, co może byd dla nich ważne, rozwojowe. M1
***
Moje wyobrażenie jest takie, że ja po prostu zgodziłem się byd mentorem i wziąd udział w programie,
dołączyd do grupy mentorów wewnętrznych. W momencie gdy pojawia się potrzeba w organizacji, która
jest zbliżona do moich doświadczeo, to ja otrzymuję informację, że jest osoba, która chciałaby
uczestniczyd jako uczeo w procesie mentoringowym i po pierwszym spotkaniu decydujemy, czy
rozpoczynamy proces mentoringowy, czy nie, bo ja nie ukrywam, że to musi byd relacja dwustronna. Nie
może byd tak, że coś nie gra, gdzie brakuje zaufania w którąś stronę, bo to się wtedy nie uda. Ja
zakładam, że po prostu zdecydowałem się na udział w programie i w momencie gdy pojawi się kolejny
kandydat, który chciałby uczestniczyd, to ja chętnie podejmę się kolejnego cyklu mentoringowego….
Głównie chodzi o nasz rozwój. M2
***
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Po pierwsze, ja chciałem chociaż w minimalny sposób uporządkowad relacje tych osób, które zwracały się
do mnie o pomoc, głównie techniczną. Chciałem to w jakiś sposób sformalizowad. W związku z prośbą
dyrektora regionu, pomimo tego, że na dzieo dzisiejszy jestem inżynierem sprzedaży, na jego prośbę ja
pracuję dwa dni w regionie. To jest wtorek i środa, wtedy siedzę bezpośrednio z tymi ludźmi. Wczoraj
było takie zdarzenie, które dośd często występuje, ale to wczorajsze zapadło mi w pamięd. Ja już
wychodziłem, byłem ubrany. Było jeszcze trochę tych osób. Mnie to jeszcze martwi, że oni nie pytają się
mnie, czy ja mam czas, czy ja mogę rozmawiad, tylko rzucają pytania. Od różnych osób przylatują te
pytania w tym samym czasie. Ja nie jestem w stanie odpowiedzied na wszystkie w tym samym czasie. Ja
jestem jeden, ich jest ośmioro. Akurat wczoraj było ich czworo. Powiedziałem im, żeby zapisali sobie te
pytania, ja na nie odpowiem jutro. Tam były też pytania dotyczące techniki, ale od strony prywatnej.
Poprosiłem, żeby napisali maila. Jeżeli chodzi o oczekiwania, to egoizm z mojej strony polega na tym, że
chciałbym zmniejszyd ilośd pytao do mnie. Chciałbym, żeby oni byli bardziej samodzielni. Chciałbym, żeby
oni czuli się pewnie u klienta, żeby nie musieli mnie ciągad na spotkania, gdzie te spotkania nie są do
kooca związane z techniką i z rolą, którą ja pełnię na co dzieo w firmie, bo to są na przykład spotkania
dotyczące negocjacji cen, zapisów w umowie. Oni boją się, że nie poradzą sobie z techniką przy
negocjowaniu umowy. Myślę, że tutaj to są te korzyści dla firmy, że przez podnoszenie ich kompetencji
zmienia się wizerunek naszej firmy. Na tym też mi najbardziej zależy. M2
***
(Czy to oczekiwanie, że oni sobie lepiej radzą, zostało spełnione Pana zdaniem?) Tego nie da się uniknąd,
ponieważ te usługi bardzo się rozwijają. Żeby za tym nadążyd to naprawdę trzeba poświęcid na to dużo
czasu, a oni tego czasu nie mają pełniąc jeszcze rolę sprzedażową. Żeby pojąd pewne rzeczy technicznie,
trzeba zrozumied podstawy. Później to już idzie automatycznie i wydaje mi się, że częśd osób liznęła te
podstawy na tyle, że zacznie sobie radzid samodzielnie. Pewne dokumenty, które wypełnia się w firmie,
żeby zrealizowad usługę – widzę po (imię), że on potrafi sobie już poradzid sam, używając narzędzi, które
mu pokazałem, jakich funkcji gdzie wpisywad. On potrafi już sobie z tym poradzid. M2
***
Myślę, że dla mentorów motywujący bardzo jest wpływ na organizację poprzez uczenie innych osób, to,
że czują się docenieni, dzięki temu, że w ich ręce oddajemy w pewnym sensie rozwój innych osób. To, co
jest też ważne, to bycie wyróżnionym, … że jesteś w jakiejś mniejszej grupie, która jest szczególnie ważna,
doceniana… Bycie wybranym, wyróżnionym bardzo motywująco działa na większośd mentorów… Myślę,
że też mentorzy oczekują rozwoju, bo jak uczymy innych, to wtedy sami się też w jakiś taki efektywny
sposób rozwijamy. Mentorzy mogą oczekiwad, że to może im pomóc także w karierze w firmie, bycie
dostrzeżonym jako jakiś też wzorzec. (Czy oni Pani zdaniem uzyskują te oczekiwane korzyści?) Myślę, że
w większości tak. HR
***
W programie sprzedażowym, mentorzy mają indywidualne plany rozwojowe też związane z wejściem
w tę rolę, … dające trochę więcej niż mają pozostali pracownicy. One były bardzo indywidualnie
dobierane w ramach ustalonej kwoty. Ktoś miał na przykład dofinansowanie do studiów, ktoś miał
lektorat językowy, ale to też jest obszar powracający w dyskusjach, czy i jakie benefity dla mentorów. HR
***
Dodatkowy benefit można powiedzied, oprócz prestiżu, bo tutaj też można o tym w ogóle zapomnied,
tak? To jest jedna, dwie osoby w regionie, w zależności o którym regionie mówimy. To też jest istotne, że
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są doceniani. Dlaczego mówię o tej funkcji prestiżu? Dlatego, że przyjęliśmy od początku zasadę, że
mentorzy są wybierani przez ludzi, więc tym bardziej są oni uznani przez pracowników jako naprawdę
wysoko wykwalifikowani specjaliści. K
1.11.2.2. Dla ucznia
Korzyści z programów mentoringowych dla uczniów były najszerzej omawianymi korzyściami, gdyż to
uczniowie postrzegani są jako najwięksi beneficjenci tych programów.
Co ważne, widad, że te korzyści w oczach ucznia i mentora były spójne, co oznacza, że i cele były dobrze
uzgodnione, i to mógł byd czynnik, który sprawił, że korzyści te udało się osiągnąd.
W przypadku programu eksperckiego sytuacja wydaje się jeszcze bardziej klarowna, gdyż i mentor,
i uczeo, a także koordynatorzy programów, wymieniali podobne korzyści dla ucznia i on też takich
korzyści oczekiwał. Wiązało się to bezpośrednio ze zdobywaną wiedzą przekazywaną przez mentora,
która miała umożliwid swobodną rozmowę z klientami, dawad poczucie pewności siebie w rozmowach,
a w rezultacie wzrost sprzedaży, który dla ucznia wiązał się z wyższą prowizją. Uczeo oczekiwał, że
inaczej niż w przypadku szkoleo czy studiów, mentor usiądzie z nim i będzie indywidualnie tłumaczył, na
bieżąco wyjaśniał wątpliwości i od razu odpowiadał na pytania. Mentor dodawał, że jego uczniowie
oczekiwali także wsparcia w trakcie spotkao z klientami, zdobycia umiejętności w wypełnianiu
dokumentacji technicznej. Przyznawał, że te korzyści udało się osiągnąd i na koniec programu uczniowie
radzili sobie już dośd samodzielnie. Jedyna rzecz, której uczniowi zabrakło na etapie mentoringu, to
takiej „wizji lokalnej” i podpatrzenia, jak w praktyce montuje się pewne urządzenia, ale przyznaje, że
później miał taką możliwośd i to uzupełniło też jego wiedzę.
Również osoby nadzorujące projekty miały podobną wizję korzyści osiąganych przez uczniów:
Szybszy rozwój kompetencji;
Dostęp do osób bardziej doświadczonych;
Większa pewnośd siebie;
Bycie docenionym poprzez indywidualny kontakt z bardziej doświadczonymi kolegami albo
menedżerami wyższego szczebla;
Bycie skuteczniejszym w pracy, co się wiąże z zarobkami w przypadku mentoringu eksperckiego;
Wspólne spotkania z klientem w przypadku mentoringu eksperckiego.
Spójnośd tych oczekiwao wszystkich stron procesu mentoringowego z pewnością może byd dodana do
wcześniej opisywanych czynników determinujących sukces projektu.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
… na początku zdefiniowaliśmy sobie cele, jakie chcemy uzyskad… W wielu przypadkach dostałem
feedback, że ta osoba mówi: „Słuchaj, pogadaliśmy, powiedziałeś mi takie i takie scenariusze. Ja
wybrałam ten i to zadziałało. Jestem zadowolona, że mogłam wcześniej z Tobą porozmawiad, bo na
początku nie miałam zielonego pojęcia, co z tym zrobid, i uważałam, że każdy ruch, jaki zrobię, będzie
błędny, a Ty mi dałeś możliwośd wygadania się, przeanalizowania różnych scenariuszy, zainspirowałeś
mnie do tego, że coś można zrobid inaczej…”. M1
***
50

(Czy był taki sygnał, że czegoś zabrakło?) O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Rozmowa o tym, co zmienid
w procesie, czy w mojej postawie, podejściu do całego procesu, to dla mnie będzie cenny feedback na
zakooczenie. M1
***
Ja chcę żeby oni na spotkaniu z klientem, który jest zaawansowany technicznie, umieli zbudowad z nim
partnerską relację, nie bali się rozmowy na tematy technicznie. Jeżeli chodzi o tematy sprzedażowe, to
oni dostają dawkę szkoleo sprzedażowych w ramach swojego rozwoju. Mnie interesuje, żeby klient ich
postrzegał jako partnera równorzędnego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje. To buduje wizerunek
naszej firmy. Na tym mi najbardziej zależy. Ja nie mówię im, że chcę z nich zrobid omnibusów
technicznych. M2
***
Tak (widzę efekty współpracy z uczniami). Jest to ich wiedza i śmiałośd u klienta. Oni w dalszym ciągu
zabierają mnie na spotkania. To jest też tam w moich zadaniach, żeby ich wspierad technicznie na
spotkaniach. Widzę, jak angażują się w spotkanie i rozmawiają na tematy techniczne, ewentualnie
wciągając mnie. Utwierdzają się, czy mówią dobrze. To jest super. … I w wypełnianiu dokumentów.
Pewne dokumenty techniczne przed wdrożeniem danych usług trzeba wypełnid. Widzę, jak radzą sobie
już z tymi dokumentami, gdzie na samym początku trzeba było robid te dokumenty za nich. M2
***
Myślę, że po części tak (oczekiwania uczniów zostały spełnione), ponieważ jeżeli oni przychodzą do mnie
z jakimś problemem, to nie jest to problem typu „zadzwoo do klienta, bo ja nie wiem, o co chodzi”, tylko
potrafią mi to w jakiś sposób wytłumaczyd, a jeżeli ta wiedza jest zbyt mała, to ja sam proszę o kontakt
do klienta, żeby to uszczegółowid. Ja już jakąś wstępną wiedzę mam. Nie muszę dzwonid do klienta
i pytad się „Panie (imię), był tu Pan (imię). Coś mówił, ale czy może Pan to teraz mi powtórzyd”. Tak nie
ma. Oni mówią, że klient chciał coś takiego i trzeba to dograd od strony technicznej. Pod tym kątem też
mi jest lepiej, ponieważ ja wiem, o co chodzi. Oni też budują swój wizerunek u klienta. To nie jest już
wizerunek osoby, która była i przekazała sprawę do kogoś innego, tylko jest to ktoś, kto się
merytorycznie zna, ale potrzebuje jeszcze wsparcia od kogoś, kto tę wiedzę ma większą. M2
***
Finansowych (korzyści) nie ma żadnych, a z pozafinansowych, to są takie, że mogę zdobywad wiedzę.
W moim przypadku jest to menedżer wyższego szczebla, który posiada wiedzę z zakresu wieloletniego
zakresu menedżerskiego, który ma czas się tą wiedzą podzielid. Spojrzed na sytuacje, z którymi się
spotykam na co dzieo, nie z punktu widzenia tak jak jest mój szef, bo rzeczywiście szef mógłby byd
mentorem. Tylko że szef patrzy przez pryzmat całej jednostki, którą zarządza. I ma inne spojrzenie.
Natomiast mentor jest to osoba, która patrzy z boku i ma inny obraz danej sytuacji. Taki może
podpowiedzied racjonalnie bez żadnych emocji, bez zaangażowania się w daną sytuację, w to, co ktoś
robi, ewentualnie jak ktoś tego nie zrobił. U1
***
Dokładne oczekiwania były takie, jakie zostały spełnione…. Tak. Zupełnie, bo spełniając swoją rolę
zawodową, zmieniając środowisko, człowiek nie wie. Ja nigdy nie zarządzałam zespołem w takim
zakresie… U1
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***
Ja te efekty widziałam w zasadzie po każdej rozmowie, bo jak ja wybierałam tematy, to były tematy,
które w danym momencie mnie interesowały, albo były mi potrzebne do jakiejś sytuacji. … One się
przekładają zarówno na moich pracowników, jak i na mojego szefa. Mam nowego szefa i jak ja teraz
z tym szefem powinnam rozmawiad? Jak ustalid priorytety, jak rozmawiad z osobami, które są jeszcze
bardziej zapracowane niż ja, jeszcze bardziej zabiegane. I co dla mnie jako dla menedżera jest ważne. To,
że muszę wiedzied, co jest ważne dla mojego menedżera. I skupid się na tych rzeczach, które są ważne
i które są pilne. U1
***
Korzyści to przede wszystkim wiedza, którą mi przekazał kolega, a co za tym idzie, jeżeli są spotkania
z klientami w zrozumiałym (języku), to ma to przekład na zamówienie klienta u nas w Orange, a co za
tym idzie, moja premia. Przekłada się to na moją premię i na moje wynagrodzenie. (I Pan wyraźnie widzi
ten finansowy wymiar tego uczestnictwa?) Tak. Jeżeli nie miałbym takiej wiedzy, to w wielu przypadkach
nie miałbym po co jechad do klienta, bo jeżeli klient, z mojego doświadczenia handlowego, wyczuje, że
rozmawia z nieodpowiednią osobą, no to z nią nie będzie rozmawiał. U2
***
Nie. Niczego (mi nie zabrakło). Może jednej rzeczy. Nasze usługi zaawansowane u klientów się instaluje.
Jedzie się z danym urządzeniem i instaluje – to może mi zabrakło na żywo, jaka to jest instalacja, jak
wygląda taka instalacja. Na etapie mentoringu. Bo później, jak się skooczył mentoring, to miałem taki
przypadek, że pojechałem, to nawet z moim mentorem, na jedną z takich instalacji pojechaliśmy. To
w okresie tego mentoringu dwunastomiesięcznego, nie teraz, pojechaliśmy, to właśnie w tym okresie by
się przydało, taka wizja lokalna. U2
***
Oczekiwania mojego przełożonego, oczekiwała ode mnie, że będę miał łatwośd rozmowy z klientem.
A łatwośd rozmowy z klientem wynika z wiedzy, którą mam lub którą posiądę. I wydaje mi się, że jak
jedziemy wspólnie, z moim przełożonym, na spotkania do klientów, to wydaje mi się, że taką wiedzę
mam i pewnie te oczekiwania zostały spełnione. U2
***
Tak, efekty są. Mogę się swobodnie poruszad w rozmowie z klientem. Powiem szczerze, wcześniej bałem
się spotkania z klientem, nie na samo spotkanie, tylko spotkanie z informatykami, klientami. Bo nie
miałem tej wiedzy i czasem bywało tak, że po części nie wiedziałem, o czym rozmawiamy. Było tylko
słowo „ok” i „ja sobie zapiszę i udzielę odpowiedzi tam po południu”. A dobrze było kontynuowad
rozmowę na spotkaniu. Teraz tego nie ma. Czy ja się spotykam z dyrektorem IT, czy z informatykiem, to
swobodnie jadę na to spotkanie i nie muszę się obawiad, że czegoś nie wiem. Wiadomo, że przez rok
czasu nie wiem wszystkiego, bo człowiek ciągle się uczy, ale nie ma też takich obaw. Przełożyło się to też
na moje zarobki. … Efekty są i widad zresztą. U2
***
(Oczekiwane korzyści w przypadku uczniów) To na pewno szybszy rozwój kompetencji, dostęp do osób
bardziej doświadczonych, taka większa pewnośd siebie, bycie docenionym poprzez indywidualny kontakt
z bardziej doświadczonymi kolegami albo menedżerami wyższego szczebla. Też taka bardzo ważna rzecz,
czyli bycie skuteczniejszym w pracy. Myślę, że w zdecydowanej większości oni to osiągają. HR
***
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Uczniowie oczekiwali poprzez bardzo intensywny kontakt z mentorem szybszego realizowania celów,
ponieważ to się oczywiście wiąże z prowizją. K
***
Ale tak naprawdę to się udało, i to nie jest kwestia, aby się z tym pogodzid i szukad dziury w całym, tylko
po prostu się udało. I włączył się jeden dyrektor i powiedział, że powinniśmy się z tego hołubid i cieszyd, że
się udało. Potrafił powiedzied: „włożyliśmy kupę roboty”, ale się udało, więc to był jeden z takich
przyjemnych elementów. Mogłaby Pani jeszcze wspomnied, jak postrzegają to mentorzy u nas i jak
postrzegają to dyrektorzy, bo oni wczoraj o tym mówili. Warsztaty generalnie nie tego dotyczyły, ale
o nim mówili, ale ja to zanotowałam i mam gdzieś to w głowie. To, co do podopiecznych, i to, czego oni
oczekiwali. To oni oczekiwali takiego, nawet niekoniecznie takiej pomocy umówionej, raz czy dwa razy
w tygodniu na umówione spotkanie, bo takie zasady staramy się implementowad. Tylko bardziej takie
pomoce ad hoc. To jest to, czego oni oczekiwali, i to, co oni dostają. Kolejną rzeczą, którą oczekiwali
i dostają, to są wspólne spotkania z klientami, czyli ten mentor jedzie z tym podopiecznym. Przy jakichś
aktach sprzedażowych, przy sprzedaży, którą prowadzą i wspiera go lub rzeczywiście przejmuje rozmowy
w momencie, kiedy ten podopieczny jeszcze sobie nie radzi. K.
1.11.2.3. Dla firmy
Oczekiwane i faktyczne korzyści dla firmy zdaniem badanych wiążą się bezpośrednio z korzyściami dla
uczniów oraz mentorów, przede wszystkim jednak dla uczniów. Podkreślane były aspekty rozwoju
pracowników, a metoda, jaką jest mentoring, jest dobrą, optymalną formą rozwoju. Korzyścią dla firmy
ma byd wykorzystanie zasobów, które znajdują się w organizacji do szybkiego przygotowania innych
pracowników do pełnienia nowych ról zawodowych.
Wśród oczekiwanych korzyści dla firmy pojawiły się także korzyści finansowe. Jednym z celów wyraźnie
zasygnalizowanych mentorom w programie eksperckim był wzrost sprzedaży, który miał byd efektem
wzrostu kompetencji pracowników tego działu. I tu również tę korzyśd w opinii różnych stron udało się
uzyskad, chod nie została ona zmierzona dokładnie z uwagi na kosztownośd samego pomiaru, a także
fakt, iż mentoring nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na wzrost sprzedaży, nie da się go
analizowad w oderwaniu od innych czynników.
Inną korzyścią oczekiwaną jest budowanie wizerunku firmy, w której pracują kompetentne osoby chcące
i umiejące podzielid się wiedzą, i ta korzyśd jest w opinii jednego z mentorów osiągana.
Mentorzy mieli obraz efektów, których oczekiwała firma po programie mentoringowym, natomiast
badani uczniowie wiedzieli, jakie korzyści oni mogą osiągnąd, nie rozmawiano z nimi, jakie korzyści
osiąga dzięki tym programom firma. Niemniej jednak potrafili je dostrzec wymieniając: efektywniejszych,
zmotywowanych, bardziej zadowolonych pracowników, co w rezultacie prowadzi do mniejszej rotacji
pracowników i jest już korzyścią dla firmy. O ograniczaniu rotacji pracowników jako korzyściach dla firmy
wspomniały również osoby wdrażające programy mentoringowe, zarówno w kontekście uczniów, którzy
zdobywają kompetencje, by poradzid sobie na swoich stanowiskach, jak i mentorów, którzy, nie mając
na razie możliwości dalszego awansu w górę, są dzięki wyróżnieniu w programie mentoringowym
dodatkowo motywowani. Mogą pouczyd się wyróżnieni, docenieni i nie myślą o opuszczeniu firmy.
Jedna z osób w roli ucznia zauważyła, iż mentoring menedżerski przyczynia się do lepszego obiegu
informacji w firmie pomiędzy menedżerami, dzięki czemu kierownicy niższego szczebla lepiej zdają sobie
sprawę z oczekiwao „góry”. Taki obieg informacji jest korzystny dla całej firmy.
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Wybrane wypowiedzi rozmówców:
(Jak Pan myśli, dlaczego Pana firma zdecydowała się akurat na tę formę?) Uważam, że ona jest bardzo
pomocna, daje dwustronne korzyści, dla mentora i dla ucznia. (Czy miał Pan przedstawione te korzyści
związane z wejściem w proces mentoringowy? Czy otrzymał Pan taką informację, jakie są oczekiwane
korzyści ze strony firmy?) Dla mnie to jest naturalne, bo rozmawiamy cały czas o rozwoju pracowników,
więc szukamy różnych metod, narzędzi, źródeł, tak żeby ten rozwój był jak najbardziej optymalny. Rozwój
dwustronny to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że istotnym elementem jest to, że jest to rozwój przy
niedużych nakładach finansowych, bo nie mamy wprost takiego zaangażowania finansowego, korzyści
finansowych mentora. To jest po prostu element pracy, a też wydaje mi się, że jest to taki element
odpowiedzialności menedżerskiej, żeby wzajemnie się rozwijad i podciągad tak, żebyśmy byli wszyscy
coraz lepsi. To jest element, który łączy rozwój osób, które obejmują nowe role zawodowe w firmie,
z rozwojem osób, które wchodzą na wyższe stopnie menedżerskie u nas w organizacji, czyli ten program
wykorzystuje doświadczenia osób bardziej doświadczonych, żeby wdrożyd osoby rozpoczynające
przygodę menedżerską. M1
***
(Jak Pan myśli, czy z Pana perspektywy firma uzyskuje oczekiwane korzyści, takie jakie zakładała
względem realizacji programów mentoringowych?) Wydaje mi się, że tak. Dla mnie najlepszą informacją
jest feedback od uczniów. Jeżeli oni czują, że ten program mentoringowy przyspieszył ich rozwój i ułatwił
wejście w nową rolę, to jest to ewidentna korzyśd dla tej osoby i dla firmy, bo po prostu menedżer
szybciej zaczyna pracowad w oczekiwany sposób, uzyskuje oczekiwane kompetencje. M1
***
Na pewno oczekiwała korzyści finansowych, czyli wzrostu sprzedaży. Nikt tego nigdy nie ukrywał i o to
głównie chodzi w firmie w mentoringu. Wydaje mi się, że oprócz korzyści finansowych dla firmy, czyli
wzrostu sprzedaży, przychodów, to są korzyści nie aż tak wymierne w pieniądzach, ale w postaci
podwyższenia wizerunku firmy jako firmy, w której pracują osoby z wysokimi kompetencjami, które
potrafią sprostad często niecodziennym wymaganiom klienta. To są moim zdaniem korzyści dla firmy.
(Czy te korzyści, których oczekiwała Pana firma od programu były Panu przedstawione?) Tak. Było
powiedziane na pierwszym naszym spotkaniu mentorów z HR-em, że głównie chodzi o wzrost sprzedaży.
To są korzyści finansowe dla firmy. Jeżeli chodzi o to dlaczego firma zdecydowała się na mentoring, to
z mojego punktu widzenia jest to najbardziej efektywna forma przekazywania wiedzy. M2
***
To widad po wynikach tych osób, gdzie wzrost sprzedaży jest widoczny. Mamy jeszcze taki program ...
Daje to osobom, które mają najlepsze wyniki sprzedażowe w firmie, (możliwośd) podwyższenia prowizji
o jakieś współczynniki. Generalnie, ten program to jest ścieżka do podwyżki w tej firmie. Koleżanka ode
mnie komunikowała, że jedna osoba, która u mnie była w mentoringu, na dzieo dzisiejszy ma tak dobre
wyniki, że załapała się do tego programu. M2
***
Chciałbym, żeby oni byli bardziej samodzielni. Chciałbym, żeby oni czuli się pewnie u klienta … Myślę, że
tutaj to są te korzyści dla firmy, że przez podnoszenie ich kompetencji zmienia się wizerunek naszej firmy.
Na tym też mi najbardziej zależy. M2
***
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Nie wiem, jakich korzyści oczekują jednostki HR-owe, natomiast ja widzę, że rzeczywiście ktoś, kto wpadł
na ten pomysł, to słusznie, że coś takiego jest. Pewnie nie każdy chce z czegoś takiego korzystad,
z takiego rozwiązania. Nie jest też łatwo byd mentorem, ale jeżeli już znajdą się osoby, które chcą byd
mentorem i znajdą się osoby, które wkraczają w nowe ścieżki. Myślę, że tutaj jest ten potencjał, że te
osoby najbardziej potrzebują takie doradztwa. … Na pierwszym spotkaniu, a było to spotkanie
organizacyjne. I powiedziano, że to ma mi pomóc, że mentor jest dla mnie. I przekazano mi, jak będzie
wyglądał ten program mentoringu i ja mogę z tego czerpad tyle, ile potrzebuję, a jakie ma mied to
później oczekiwania jako organizacja czy konsekwencje, o tym mowy nie było. To było dla mnie zrobione,
a nie dla organizacji. Przynajmniej ja tak to odebrałam. A jak jest faktycznie, to nie wiem. (Myśli Pani, że
nie miała Pani wprost zakomunikowanych oczekiwao ze strony firmy. Wspominała Pani, że nie patrząc
tylko na swój przykład, ale ktoś Pani opowiadał o programach mentoringowych, to myśli Pani, że firma
korzysta z tych programów mentoringowych?) Oczywiście, że tak. … Po pierwsze jest łatwiej nawiązad
więź z pracownikami, są oni bardziej produktywni, efektywni, zmotywowani, jak są zmotywowani, to
wykonują więcej pracy, przyjemniej im się pracuje, czyli jest mniejsza rotacja, bo jeśli pracownik jest
zadowolony, to nie szuka pracy… U1
***
Myślę, że firma się zdecydowała do prowadzenia szkoleo w ten sposób, bo dużo ludzi było nowych
i najlepszym przekazaniem wiedzy, to nie jest wysyłanie na pięciodniowe, trzydniowe szkolenia tylko
praca z osobami, które tu pracują i znają tę formę poruszania się w tym środowisku, i to chyba było
celem mojej firmy. … (A czy Pana firma uzyskała te oczekiwane korzyści?) Wydaje mi się, że tak, bo
wiedza moja pozwoliła jakby podpisad dośd duże kontrakty i myślę, że firma jest zadowolona z tego, co
poświęcił mi kolega czas. Jak również ja ten czas poświęcałem swój. I jak widad tego efekty. U2
***
(A te korzyści?) To zwykle szybszy rozwój czy szybszy przyrost kompetencji u osób, które korzystają. I to
jest podkreślane w tym programie, który rusza od stycznia w fazie realizacji, czyli kluczowi klienci, że ten
przyrost kompetencji będzie szybszy … To są główne korzyści, których się szuka. HR
***
Dla mnie taką korzyścią bardzo ważną z tych programów jest też wzrost satysfakcji naszych
pracowników i menedżerów z oferty rozwoju, które my im dajemy. To też jest kwestia motywacji. Z mojej
perspektywy kwestia motywacji mentorów jest bardzo ważna, bo to są często osoby, którym my nie
możemy zaproponowad dalszego kroku do góry, a danie im szansy dzielenia się wiedzą z innymi bywa
bardzo motywujące. HR
***
My jesteśmy w trakcie tych programów, więc o takich długofalowych korzyściach jeszcze trudno mówid.
Jeżeli chodzi o ten program sprzedaży, tam były dwa założenia. Pierwsze to bardziej efektywny, krótszy
czas wdrażania nowych pracowników i szybszy czas rozwoju ekspertów. Drugi cel był taki, żeby też
utrzymad takich najlepszych ekspertów w firmie, czyli osoby bardzo już doświadczone…. Możemy im
oferowad rozwój jako mentorzy. No i cel taki zawsze w firmach biznesowych, szczególnie w obszarze
sprzedaży, żeby to się też przełożyło na wyniki. Oczywiście bardzo trudne jest sprawdzanie, na ile to się
przekłada, więc my też tego nie robimy, bo poziom nakładów, które musielibyśmy wyłożyd, byłby
ogromny. Niemniej jednak sprzedaż sobie to monitoruje i są pozytywne zwroty. Oczywiście nie jesteśmy
w stanie powiedzied w 100%, że to tylko mentoring, ale na pewno pomaga. Ten program spełnił te
oczekiwania i dlatego też jest kontynuowany. … Na pewno bardzo mocno jest podkreślane jako korzyśd
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z tych programów to, że widad, że ludzie się szybciej uczą i że ci eksperci szybciej zdobywają
kompetencje, no i że bardzo odpowiada im taka forma pracy indywidualnej z człowiekiem, który
rzeczywiście ma duże doświadczenia. Dośd często mówią o tym, że gdyby nie ta forma, to że dużo dłużej
zajęłoby im dochodzenie do pewnych doświadczeo i informacji. HR
***
Na pewno były i ciągle są oczekiwania co do jak najszybszego realizowania celów sprzedażowych. Na
pewno są oczekiwania co do zbudowania, poszerzenia kompetencji nowo zatrudnionych, nawet nie
konieczności kierowania ich na dodatkowe szkolenia, też ten indywidualny kontakt, indywidualna praca
z mentorem ma zapewnid wiedzę, która jest potrzebna akurat w tej sprzedaży. Jednym z oczekiwao też
był aspekt samych mentorów, żeby Ci ludzie nie decydowali się ewentualnie na opuszczenie naszej firmy,
żeby byli na tyle docenieni dzięki chociażby tym planom rozwojowym i samej roli, żeby nawet o tym nie
myśleli. Myślę, że to też udało się osiągnąd. K.
***
(Czy badacie Paostwo bezpośredni wpływ mentoringu?) A da się to zrobid? Bo moim zdaniem nie da się.
Musielibyśmy stworzyd zupełnie odizolowane środowisko i na tego podopiecznego nie mogłoby wpływad
nic innego, jak tylko praca mentora. Nawet nie podpowiadanie kolegów, nawet nie wsparcie dyrektora,
nawet nie szkolenie, które realizujemy stacjonarne czy organizujemy szkolenia on-linowe, gdzie bardzo
mocno nawiązujemy do tematyki produktowej, więc myślę, że to wszystko wspólnie oddziałuje. Może jest
jakiś sposób. Ja wiem, że jest to ta częśd sprzedażowa, gdzie ludzie są bardzo otwarci, gdzie sobie bardzo
pomagają, wymieniają się informacjami. No i mamy jeszcze inny system doskonalenia. Więc nie
odważyłabym się powiedzied, że to tylko efekt mentoringu jest jedynym i to tylko mentoring na to
wpłynął. K.

1.11.3. Koszty programów mentoringowych
Udział kosztów związanych z pilotażowym programem eksperckim w budżecie działu HR to ok. 24 000 zł.
Były to głównie koszty indywidualnych planów rozwojowych mentorów. Godziny pracy poświęcone
temu programowi mentoringowemu przez dział HR oraz koordynatora programu w Sprzedaży
szacowane są na około 360 godzin. Przygotowanie mentorów, budowanie programu realizowane było
wyłącznie wewnętrznymi zasobami.
Wszystkie osoby zapytane, czy korzyści osiągane z mentoringu są warte wysiłku i kosztów, które są
w programy mentoringowe wkładane, odpowiedziały, że tak. Realizacja programów mentoringowych
jest postrzegana jako stosunkowo tani sposób rozwoju pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji, co
było podkreślane w różnych częściach rozmów, np. w porównaniu z innymi formami rozwoju
pracowników.
Wymieniane były koszty pozafinansowe związane z koniecznością poświęcenia czasu mentora na
spotkania z uczniami, przygotowanie się do nich, sprawdzenie pracy domowej (w programie
eksperckim), chod te dodatkowe zadania z czasem porzucano. Również ze strony ucznia wymagane było
zaangażowanie czasu, pomimo że jednocześnie musiał wykonywad swoje zwykłe obowiązki zawodowe.
Mentorzy i uczniowie ponosili głównie wcześniej wspominane koszty związane z trudnościami
w pogodzeniu życia zawodowego, prywatnego przy dodatkowym obciążeniu programem
mentoringowym, ale też np. szkoleniami oferowanymi mentorom z tego tytułu.
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Wybrane wypowiedzi rozmówców:
(Czy są jeszcze jakieś inne obowiązki związane z pełnieniem roli mentora?) To było przygotowywanie
zadao, które uczeo wykonywał poza godzinami spotkania i później sprawdzanie tych dwiczeo. Gdzieś tam
to jeszcze trwa, ale ja widzę po tych ludziach i po sobie, że większośd osób nie ma czasu siedzied nad tym
w domu, więc byd może stąd wynikają te rozbieżności godzinowe, że to się przeciąga dłużej. Ja każde
spotkanie zaczynam od powtórki – nie od ostatnich zajęd, tylko od powtórki całości, odkąd zaczynaliśmy
się spotkad i tematów, które były na samym początku, ponieważ wydaje mi się, że takie utrwalanie
najbardziej zapada w pamięd. Te zadania w jakiś sposób mobilizują ucznia, żeby do tego przysiąśd, ale
wydaje mi się, że to się nie do kooca sprawdza, a i tak te powtórki są najlepsze. M2
(A jakie obowiązki się wiązały z udziałem w tych programach z mentoringiem?) Z mentoringiem?
Spotkania z mentorem i ustaliliśmy wspólnie z mentorem, że będą zadania domowe. To znaczy, że do
domu czy wolnej chwili ustalid, wyjaśnid zagadnienia i na następnym spotkaniu omawialiśmy to. …
Zadania domowe w cudzysłowie. Takie prace, czy w domu, czy w pracy. U2
***
(Czy korzyści uczestniczenia w tych programach są warte tego czasu i wysiłku, który jest wkładany?)
Oczywiście. Ten wysiłek i czas przełoży nam się później na sukcesy zarówno na stopie, płaszczyźnie
prywatnej, wiadomo, wszyscy pracują, aby zarabiad pieniążki. No i na stopie zawodowej. Cienie? Za mało
jest takich szkoleo. U2
***
(Czy dotychczasowe korzyści, które firma odniosła dzięki realizacji tych programów mentoringowych były
w stosunku do tych poniesionych kosztów warte?) Tak. Myślę, że myśmy relatywnie mały koszt ponieśli,
biorąc pod uwagę, że także robiliśmy wewnętrznie wszystkie szkolenia dla mentorów. HR
***
Było warto i korzyści, które odnieśliśmy, były znacznie większe niż kosztowe… K.

1.11.4. Wpływ programów mentoringowych na sytuację zawodową mentorów
i uczniów
Zdania na temat tego, czy udział w programie mentoringowym ma wpływ na sytuację zawodową
uczniów i mentorów, są podzielone.
Mentorzy korzyści, które uzyskują, określają raczej jako niewymierne. Umiejętności, które zyskują wraz
z udziałem w programie mentoringowym, pozwalają im np. obiektywniej spojrzed na pracowników,
lepiej zrozumied problemy podwładnych i wykorzystad te doświadczenia w przyszłości (w przypadku
mentoringu menedżerskiego). Jeden z mentorów, który chciałby w przyszłości byd może wejśd na
trenerską ścieżkę, w byciu mentorem upatruje zdobywanie umiejętności i kwalifikacji, które mu mogą to
ułatwid. Natomiast nie widzą oni bezpośredniego wpływu na karierę zawodową.
W przypadku mentoringu eksperckiego zarówno ekspert, jak i uczeo widzą wpływ na karierę zawodową
ucznia. Mentor wspomina, iż dodatkowa wiedza techniczna pozwala uczniom awansowad w hierarchii
sprzedażowej. Nowe umiejętności wprost przekładają się na ich lepsze wyniki sprzedażowe, a tym
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samym wyższą premię. Uczeo wspomina, że dodatkowa wiedza rozszerza także jego mobilnośd
zawodową i daje możliwości zatrudnienia także na inne, równoległe stanowiska, na których nowa
wiedza jest przydatna. Druga osoba będąca uczniem nie uważa, by udział w mentoringu przekładał się
w jakiś sposób na możliwości awansu, pozwala natomiast lepiej i z większą pewnością siebie wykonywad
pracę na stanowisku, na którym się znajduje.
Osoby z działu HR przyznają, że awans mentorów nie jest celem programów mentoringowych, te osoby
już znajdują się na dośd wysokich stanowiskach i jeśli będą awansowad, to raczej z powodu tego, co już
sobą reprezentują, co również było powodem wybrania ich na mentorów. Na pewno udział w programie
mentoringowym podkreśla ich funkcję wśród współpracowników i daje satysfakcję. Inna osoba dodaje,
że udział w programie mentoringowym uczy również mentorów umiejętności menedżerskich poprzez
stawianie swoim uczniom celów i pomoc w ich realizacji.
Widoczny jest wzrost mierzalnych efektów pracy tych osób, chociażby w postaci wzrostu sprzedaży,
natomiast na ten wzrost ma wpływ wiele czynników i trudno ocenid, jak duży wpływ ma sam udział
w programie mentoringowym. Niewątpliwie wiedza zdobyta w trakcie procesów mentoringowych
pozwala uczniom pewniej czud się na stanowiskach, które obecnie zajmują.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Z punktu widzenia szeroko rozumianej kariery zawodowej jest to fajny element. Fajnie mied taką
kompetencję i takie doświadczenia. To jest bardziej pomocne dla mojego rozwoju, że można troszkę
obiektywniej spojrzed na osobę, która nie jest moim pracownikiem, można zrozumied jej problemy
i wykorzystad później te doświadczenia do pracy ze swoimi menedżerami. M1
***
(Czy ma Pan taką informację, czy miało to jakiś wpływ na rozwój i sytuację zawodową tej osoby, ucznia?)
Nie mam bezpośredniego feedbacku od bezpośredniego przełożonego. Natomiast tak, jak komunikuje mi
uczeo, czuje się dużo lepiej, pewniej ze swoim zespołem. Nie ma obaw, które miała na początku. One po
naszych rozmowach albo się w jakiś sposób rozwiały, albo doprowadziła do tego, że je wprost wyjaśniła.
Wydaje mi się, że to pozytywnie wpłynęło na rozwój, budując pozycję czy postawę menedżera w nowym
zespole. M1
***
(Jaki wpływ miał mentoring na rozwój i sytuację kariery zawodowej uczniów?) Myślę, że mentoring ma
wpływ. Jeżeli jeszcze go nie było, to myślę, że znajomośd tej wiedzy technicznej pozwoli im awansowad
w hierarchii sprzedażowej. Żeby umied coś sprzedad, to prócz tego, że ma się umiejętności sprzedażowe,
trzeba wiedzied, co się sprzedaje. Jeżeli się tej wiedzy nie ma, to chodby się było super sprzedawcą i znało
super techniki sprzedażowe i umiało się podejśd klienta z różnych stron, to bez wiedzy technicznej klient
jest w stanie szybko zweryfikowad takiego człowieka i powiedzied, że jego kompetencje są zbyt małe,
żeby z nim rozmawiad na tematy, które jego w danym momencie interesują. M2
***
Nie wiem (czy udział w programie mentoringowym miał wpływ na moją karierę zawodową). Na karierę
zawodową? Natomiast na mój osobisty oczywiście tak, bo równocześnie, kiedy był realizowany program
mentoringu i korzystałam z tych szkoleo, to było dokładnie 8 dni. Szkolenia dla menedżera, szkolenie
głównie z umiejętności miękkich, które z tym, co zdobyłam na mentoringu mogłam sobie porównywad,
mogłam omawiad je zarówno z trenerem profesjonalnym, który jest z firmy zewnętrznej, jak
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i z mentorem, jak on to widzi, jak to rzeczywiście w sytuacji takiej naszej, wewnętrznej, wygląda. …
I obserwowad mentora, który, ja akurat się cieszę, że mam mentora, który, mimo że zarządzał zespołem,
poświęcał czas na mentoring, to wykonywał te wszystkie czynności bardzo dobrze. Organizacja taką
osobę doceniła i jest teraz jeszcze wyżej w organizacji niż był. … Jestem menedżerem tutaj, gdzie jestem,
jestem nowym menedżerem. … To trzeba by było zapytad moich pracowników, jak oni to widzą, jak to się
przekłada. Jakim byłam menedżerem w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach i jakim jestem
menedżerem po pół roku. Natomiast myślę, że, i uważam, dzięki temu jestem dobrym menedżerem. Ale
jak oceniają pracownicy, to trzeba by było ich zapytad. U1
***
Wydaje mi się, że jest jeszcze za krótki okres czasu po mentoringu, żebym otrzymał awans. Ale widzę,
jeśli chodzi o awans, mam większe pole do popisu: raz, moje doświadczenie handlowe, dwa, wiedza,
którą posiadłem od mentora mojego, daje mi większy zakres mobilności zawodowej. Chodzi mi o dużą
paletę możliwości zmian, bo jeżeli chodzi tylko, jeśli miałbym tylko jedną wiedzę, a mianowicie
handlową, to miałbym tylko jeden kierunek awansu, natomiast jeśli mam to i to, to ten wachlarz się
poszerzył. U2
***
W przypadku uczniów zdecydowanie tak (udział w programie mentoringowym wpływa na karierę
zawodową). A jeśli chodzi o mentorów, to też w pewnym sensie wpływa, bo te osoby są bardziej
dostrzeżone w swoich funkcjach, bardziej zaopiekowane, ale to zależy od indywidualnych motywacji
i aspiracji. Jak ktoś ma oczekiwania związane z awansem na wyższe stanowiska, to nie jest założeniem
żadnego z tych programów. I to jest znowu taki system naczyo połączonych. Na mentorów my
rekomendujemy osoby reprezentujące sobą wiele, czyli postrzegane jako potencjalne wzorce do
naśladowania. To są osoby będące już bardzo wysoko albo z dużym prawdopodobieostwem te wyższe
stanowiska będą osiągad, ale to nie przez udział w programie mentoringu, tylko przez to, co sobą
reprezentują. HR
***
(A czy w takim razie udział w programach przekłada się na takie mniej wymierne korzyści jak satysfakcja
z pracy czy efektywnośd pracy?) Pomiaru takiego systematycznego jeszcze nie robiliśmy, bo też jesteśmy
cały czas w trakcie. A w przypadku tego programu dla sprzedaży tak, tam są co jakiś czas pytani
mentorzy i uczniowie, jak postrzegają ten program, jaki jest poziom satysfakcji, co by zmienili, a co
dobrze działa. … Tak, to się przekłada na wzrost satysfakcji jednych i drugich. A znowu ta satysfakcja jest
bardzo ważna, bo jak się dobrze czujemy w tym, co robimy, to ma bardzo duże znaczenie. HR
***
(A z Pani perspektywy ten udział w programach mentoringowych ma faktycznie taki wpływ na sytuację
zawodową uczniów?) Uczniów? Żeby powiedzied faktyczny czy mierzalny, to musiałabym faktycznie
zmierzyd. Mierzę przez kwartalną realizację celów sprzedażowych i widzę w tym momencie, czy ten uczeo
robi postępy i radzi sobie co raz lepiej ze sprzedażą, czy nie. Natomiast mentoring niekoniecznie musi byd
jedynym czynnikiem, który w jakiś sposób wspiera tę realizację. Może byd równie dobrze pomoc
dyrektora bądź szczęśliwy traf chociażby. Myślę, że na pewno tak. W jakimś stopniu ludzie, którzy są
objęci tym mentoringiem, mówią, że bardzo dużym, że mają, wrażenie, że jakby nie mieli takiej osoby, to
by sobie nie poradzili w tej organizacji, bo ta organizacja jest bardzo duża… K.
***
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Możemy pomyśled też o wymiernych efektach w kontekście realizowania zadao sprzedażowych. I w tym
momencie wynagradzaniu w postaci prowizji. I w tym momencie oni odczuwają taki element, bo
wpływają pieniążki na ich konto, bo sobie radzą sprzedażowo. Natomiast co do miękkich rzeczy, takich
jak – czy ich odczud, to na pewno to, co podkreślałam: zdecydowanie lepiej się czują, zdecydowanie
pewniej się czują... K.

1.12. Podsumowanie dotychczasowych programów mentoringowych, plany na
przyszłośd
1.12.1. Słabe i mocne strony programów mentoringowych
Słabe i mocne strony przywoływane były częściowo wcześniej w kontekście zalet i wad związanych
z poszczególnymi formami mentoringu, a także w porównaniu z innymi formami podnoszenia
kwalifikacji pracowników czy też przy omawianiu korzyści oraz kosztów.
Podsumowując, rozmówcy podkreślali jeszcze takie mocne strony jak:
W przypadku mentoringu menedżerskiego: możliwośd porozmawiania z doświadczonym
menedżerem, który nie jest przełożonym. O pewnych obawach, słabościach problemach nie
można powiedzied przełożonemu ani współpracownikom, mentorowi można;
Możliwośd wcześniejszego uzgodnienia tematów i przygotowania się obydwu stron do
programu;
Jest to program wewnętrzny i „fajna marka”, którą można budowad;
Powoduje zbliżenie „społeczności mentorskiej” w ramach organizacji, świadomośd, iż na
menedżerach można polegad. Mentoring sformalizowany buduje uznanie dla mentora, daje im
poczucie wyróżnienia;
Jest to praca indywidualna, najbardziej efektywna, można ją dostosowad do potrzeb ucznia, jeśli
coś trzeba powtarzad lub wytłumaczyd w inny sposób, można reagowad na bieżąco;
Mentor również uczy się od ucznia. Praca mentorska nie pozwala mu zapomnied wiedzy, którą
posiada, niektóre rzeczy musi sobie on przypomnied, przygotowad. Jest to mobilizacja dla
mentora;
Mentor czerpie przyjemnośd z tego, że ktoś się od niego uczy. Wcześniej wspominano, że
sformalizowanie takiego procesu mentorigowego pozwala docenid w organizacji tę chęd
dzielenia się wiedzą;
Dobre przygotowanie procesu mentoringowego, ustalenie definicji, sposobów pracy
i osiągnięte w rezultacie efekty sprawiły, iż mentoring zaczyna byd postrzegany jako wartościowe
narzędzie, które chcą wdrażad również działy inne niż te, które brały udział w programie
pilotażowym;
Uczeo wraz z czasem udziału w programie i zdobywaną wiedzą staje się coraz pewniejszy w tym,
co robi, zyskuje zaufanie zespołu. To czasem może byd narzędzie do dowartościowania słabszych
pracowników;
Mentoring przeprowadzany jest przez osoby, które pracują w tej samej organizacji, często w tym
samym dziale, przez co dokładnie znają specyfikę omawianych problemów;
Mentoring to szybki dostęp do wiedzy często niedostępnej w inny sposób;
Mentoring jest dobrym wsparciem w odnalezieniu się w organizacji dla nowych osób.
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Najczęściej zdarzało się, że rozmówcy nie potrafili wskazad słabych stron. Te wymienione to:
Trudności w zaplanowaniu terminów spotkao. W przypadku dylematu, co jest ważniejsze:
spotkanie mentorskie czy bieżące zadania służbowe, zwykle priorytet przyznaje się pracy, co
utrudnia naukę. Fakt konieczności przeznaczenia czasu na program mentoringowy nie jest
zrównoważony przez odciążenie obowiązkami zawodowymi, które także trzeba wykonad;
Mentorom może również brakowad czasu na przygotowanie się do spotkao, co jest niezbędne
np. w przypadku mentoringu eksperckiego;
Fakt możliwości skorzystania z programu mentoringowego nie jest jeszcze dobrze znany
w firmie;
Obawy o to, jak właściwie ułożyd relację z przełożonym ucznia, który też jest odpowiedzialny za
rozwój swoich pracowników i może mied odmienną wizję w tym zakresie niż mentor. Jak
zorganizowad ten proces w taki sposób, aby te relacje mentor-uczeo i uczeo-przełożony ze sobą
nie kolidowały;
Niepełne zrozumienia przełożonych/przełożonych wyższego szczebla, czym jest mentoring,
może zbytnio obciążyd mentora. Jest ważne, aby jasno rozgraniczyd, za co odpowiada mentor,
a za co przełożony/ przełożony wyższego szczebla.
Brak lub niewystarczające zaangażowanie, któregoś z partnerów procesu.
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Wybrane wypowiedzi respondentów:
Zdecydowanie tak. Benefit dla mnie, dla osoby, która korzysta z tego programu, to możliwośd
porozmawiania z doświadczonym menedżerem, nie swoim przełożonym. Jest to ten wygospodarowany
czas, gdzie można sobie na konkretny temat porozmawiad. Trochę przechodzę do tego, jak ta praca
wygląda. Uzgadniamy sobie konkretny temat, tak żebyśmy dwustronnie mieli możliwośd się
przygotowad, więc to jest duży benefit dla ucznia. M1
***
Ja potrzebowałam mentora do tego, że zmieniałam rolę zawodową. Potrzebowałam menedżera, który
jest z wieloletnim stażem i który może na czas mnie wysłuchad, i który ma czas, i który może mi poświęcid
czas i podzielid się ze mną swoją wiedzą menedżerską. Typowo menedżerską, nie wchodzimy
w zakres wiedzy eksperckiej. U1
***
… zaangażowanie czasowe. Nie powiem, że to jest słaba strona. To jest po prostu element, którym trzeba
zarządzid. … Mocną stroną jest to, że jest to nasz wewnętrzny program, że jest to fajna marka, którą
możemy zbudowad. Możemy też zbudowad społecznośd mentorską. Możemy zbudowad świadomośd
tego, że na menedżerach możemy polegad, że oni chcą się dzielid doświadczeniami, że menedżerom
zależy też na tym, żeby się wszyscy rozwijali. (Czyli to jest budowanie takiego komunikatu, że…) Zbliżenia
grupy menedżerskiej do siebie. Ja tu tak naprawdę widzę same zalety. M1
***
Ja słabych stron nie dostrzegam. Może ta niekonsekwencja, ale to jest coś, na co ja pozwalam
i przymykam oko ze względu na to, że to są kontakty z klientami. (Czyli chodzi o przystosowanie godzin?)
Tak. To mnie męczy, ale z drugiej strony wiem, że priorytetem jest jednak ta sprzedaż. Nauka musi iśd
wtedy na drugi plan. Liczy się wynik finansowy, sprzedaż, relacje z klientem. Często bywa tak, że uczeo
mówi: „Ja nie mogę, bo muszę coś tam zrobid, żeby dostarczyd klientowi usługi na czas”. To mnie martwi.
Minusów ja nie widzę.
***
(Co według Pana jest najmocniejszą stroną mentoringu?) To jest praca 1:1, która moim zdaniem przynosi
największe efekty. Jest wtedy największa mobilizacja, bo jeżeli pracujemy w grupie, to ktoś może
przysnąd, ktoś może nie dopytad. Tutaj ja z obecnym uczniem umówiłem się tak, że jeżeli on czegoś nie
rozumie, to niech powie. Ja postaram się mu to wytłumaczyd w inny sposób, tak żeby ta wiedza do niego
dotarła. Będziemy ją wałkowad dotąd, aż on to zrozumie… M2
***
To wymaga czasu. Ja nie zawsze mam czas na zdobywanie wiedzy. Praca z uczniem to jest praca na
projektach, przykładach projektów, które oni w danym momencie prowadzą. To też pozwala w jakiś
sposób realizowad projekt sprzedażowy, który się dzieje obok. Nie dostrzegam minusów poza brakiem
czasu. M2
***
Tak. Ci uczniowie, którzy zmieniają. Zmieniamy role, zmieniamy obowiązki. Zmieniamy jednostki.
Jesteśmy w nowej strukturze. Fajnie jest mied osobę, która w jakiś sposób będzie doradzała. To jest
fajnie, że w naszej organizacji nie jest to osoba z naszej jednostki. To nie jest mój dyrektor, to nie jest mój
równorzędny kierownik, bo takiej osobie nie można powiedzied wszystkiego. Nie można powiedzied i się
nie chce powiedzied o takich swoich prywatnościach, o takich, czego się boimy, o tym, czego się
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obawiamy, o tych swoich słabościach, że nie czujemy się pewni. Takich rzeczy nie mówi się szefowi. Tak
samo się nie mówi współpracownikom, o tym, co jest takie nie do kooca, że nie czujemy się pewni.
Natomiast o tym można powiedzied mentorowi, że tu nie czuję się pewna w tym i w tym, i ten czy taki
zakres można by przedwiczyd. Omówid czy się dowiedzied. U1
***
Myślę, że słabą stroną jest to, że za mało ten program jest znany jeszcze firmie. Bo nie każdy menedżer
ma jeszcze takiego mentora, nie każdy jeszcze o tym słyszał i to się dopiero rodzi… Ten program
mentoringu dobrze, żeby się rodził. Ja miałam takie szczęście, że trafiłam na nowe stanowisko, gdzie ten
program został uruchomiony, gdzie dane było mi, w nowej roli, skorzystad z mentora. U1
***
Myślę, że już wszystko powiedziałam, co jest najmocniejszą stroną mentoringu. Wydaje mi się, że tak jak
nowy menedżer w pracy, tak jak w tym przypadku ja czuje się pewniejsza, pewna, pewnośd uzyskuje –
w tym, co robi co do swojego działania. Jeśli jesteśmy pewni co tego, co robimy, że robimy to dobrze, to
jesteśmy skuteczni, mamy zmotywowany zespół. To wydaje mi się, że są same plusy. U1
***
Słabe strony, to jest może, nie wiem, czy jest to słaba strona, to jest znalezienie czasu. Bo kiedy to mamy
robid? Czy w czasie pracy, czy po skooczeniu pracy, czyli po 17:00 jak już skooczymy pracę? Czy
zaczynamy to przed pracą, czy w ciągu dnia. I tu jest słabą stroną jakby zabranie dwóch godzin czasu
dnia pracy w naszym przypadku. Te dwie godziny gdzieś trzeba odpracowad czy zostad dłużej w pracy.
Trzeba to po prostu nadrobid. Natomiast wydaje mi się, to są poranne spotkania z mentorem. U2
***
(Najmocniejszą stroną jest) to, że szkolą nas ludzie z działów, w których pracujemy, którzy pracują nie
konkretnie na tym stanowisku, ale są powiązani gdzieś z tym stanowiskiem. U2
***
Takie zgłaszane – ale pytanie, czy w praktyce one okażą się jakąś słabością – to są obawy przed
rozpoczęciem tego programu. Może jakieś dysonanse między przełożonym, który jakoś też ma oczywiście
wpływ na tego pracownika, bo mu jakby naturalnie mentoruje, a tu pracownik będzie korzystał z pomocy
innej osoby, która może będzie miała trochę inną wizję i pytanie, na ile to nie będą jakieś kolidujące
wizje. Takie obawy się pojawiają. HR
***
Mocną stroną jest to, że one są poukładane, czyli że są zdefiniowane, pokazane, jak te procesy będą
wyglądały, że są przygotowani mentorzy, że dyskutujemy z uczniami o podziale odpowiedzialności, czym
jest i czym nie jest mentoring. Mocną stroną jest też to, że to, co do tej pory zrobiliśmy, ma dobrą jakośd,
że inni menedżerowie się też zastanawiają, czy by u siebie nie wdrożyd tego programu. Też dobrowolnośd
jest mocną stroną, chociaż w przypadku mentoringu w sprzedaży jest jeden moment, w którym jest on
uznawany za standardowy element ścieżki wdrożenia nowego eksperta i jest to mocno rekomendowany
element jako pewien standard, ta półroczna praca z mentorem. Też szybki dostęp do praktycznej wiedzy,
której nigdzie indziej nie znajdą. Takie też dobre wsparcie w poruszaniu się w organizacji, szczególnie dla
tych nowych osób, to jest też pokazane jako niejako korzyśd i mocna strona. Ta zdobyta wiedza też
bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe. A słabe strony, to w tym sprzedażowym programie
jeszcze cały czas pojawia się ten temat kalendarzy i takiego poukładania czasu, też wyzwania związane
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z doskonaleniem tego procesu, jeszcze powinny byd wywiady wcześniej dla uczniów, i podsumowujące.
Tam się pojawiają wyzwania związane z lokalizacjami w takim sensie, że mentorzy powinni byd w tych
samych lokalizacjach, w których są uczniowie, takie organizacyjne rzeczy. W pozostałych procesach to
my jeszcze nie wiemy, jakie są słabe strony, bo one się zaczęły i są na takim etapie, że jeszcze nie ma
analiz. Zastanawiamy się nadal jak budowad te procesy z takim poczuciem, że tu współpracuje mentor,
uczeo i przełożony. Nie chcemy, żeby tu była za duża kontrola ze strony przełożonego, taki partnerski
udział, żeby ustalid ogólny cel, gdzie zmierzamy, natomiast oczekiwania szczegółowe powinien
formułowad uczeo. I to, co my pokazujemy jako korzyśd w takich procesach przełożonym, to takie
dawanie też człowiekowi możliwości poznawania różnych stylów po to, żeby sobie też wybierad różne
zachowania, sposoby działania, a nie byd zamkniętym tylko w takim gronie najbliższych
współpracowników i przełożonych. HR

1.12.2. Rekomendacje na przyszłośd
Wszyscy badani uczestnicy programów mentoringowych byli zgodni, iż zasugerowaliby kontynuowanie
programów mentoringowych w firmie.
Jako argumenty mentorzy przytaczali wcześniej omawiane zalety programów mentoringowych:
Wykorzystywanie własnych doświadczeo w firmie;
Budowanie wizerunku menedżerów, którzy chcą się dzielid wiedzą;
Unikanie powtarzania błędów;
Budowanie kultury współpracy;
Umożliwienie trenowania prowadzenia rozmowy;
Umożliwienie trenowania umiejętności coachingowych;
Podnoszenie wizerunku firmy w oczach pracowników, ale i klientów;
Jest to motywujące dla pracowników itp.
Jeden z uczniów podkreślił, że program mentoringowy nie może byd obowiązkowy dla uczniów, bo nic
dobrego to nie przyniesie.
Uczniowie podawali takie argumenty za kontynuacją programów mentoringowych jak:
Duża oszczędnośd kosztów, szczególnie w stosunku do szkoleo wyjazdowych;
Duża ilośd wiedzy i doświadczeo z pracy na podobnym stanowisku, które można przekazad
młodszym stażem pracownikom.
Natomiast osoby wdrażające i nadzorujące realizację programów mentoringowych zauważyły, że
w przyszłości należy:
Zapewnid czas do prowadzenia mentoringu. Generalnie zaplanowad lepsze przygotowanie
mentorów do prowadzenia mentoringu.
Doprecyzowad warunki współpracy w kontekście relacji przełożony-mentor-uczeo;
Lepiej przygotowad uczniów do programów mentoringowych. Zorganizowad dla nich
dyskusje/warsztaty, na których zwróci się uwagę, że oni też muszą się przygotowad do
mentoringu, muszą wiedzied, czego chcą od mentora;
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Podkreślid, iż do każdego spotkania uczeo też musi się przygotowywad;
Przemyśled jeszcze raz, czy i jak nagradzad mentorów;
Zaangażowad menedżerów wyższego szczebla w strukturze, w którym realizowany jest projekt.
Natomiast rady, jakich udzieliłyby osoby wdrażające programy innym firmom planującym programy
mentoringowe, to:
Zadad sobie pytanie, po co ma byd realizowany program? Co firma chce osiągnąd? Jakie efekty
i w jakim czasie powinny zostad osiągnięte?;
Zadad sobie pytanie, czy rzeczywiście mentoring jest odpowiednią formą? Czy taki sposób pracy
jest adekwatny do kultury organizacyjnej w danej firmie? Z czego ta potrzeba wynika? Czy firma
ma ludzi, którzy chcą w jakiś sposób się zaangażowad w takie działania?;
Nie należy zaczynad od wdrażania wielkich programów, tylko małymi krokami sprawdzad, jak
różne rozwiązania funkcjonują w firmie;
Najważniejsza jest kwestia motywacji mentorów, sprawdzenie i poszukanie ludzi, którzy
naprawdę lubią się dzielid z innymi, niekoniecznie oczekują z tego powodu jakichś korzyści. Te
korzyści mogą się pojawid przy okazji, ale motywacją nie może byd uzyskanie jakichś
konkretnych, wymiernych korzyści;
Trzeba znaleźd ludzi, którzy mają autorytet, od których inni będą chcieli się uczyd. Należy
powściągnąd też wszelkie pokusy wyłącznie hierarchicznego wskazywania mentorów, trzeba
uważad, żeby to nie było jedyne kryterium, że tylko przełożeni wskazują osoby;
Ważne jest zaangażowanie ludzi i ich chęci.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Zdecydowanie rekomendowałbym kontynuację. (Jaki by Pan podał argument za?) Chcemy się rozwijad,
więc wykorzystujmy własne doświadczenia. Budujmy wizerunek menedżerów, którzy mają dobre
doświadczenia, którymi chcą się dzielid, jako tych, którzy wspierają menedżerów uczących się. Bazujmy
na tych dobrych doświadczeniach, na tym, co się w przeszłości nie udało, i wyciągajmy z tego wnioski,
żeby nie powtarzad błędów. To są wszystko argumenty za, czyli zarządzanie przez przykład, czyli jeżeli ja
oczekuję od swoich menedżerów, że będą dawali wsparcie swojemu zespołowi i będą rozwijali ten
zespół, to ja też chcę dawad wsparcie menedżerom, swoim i pracującym w firmie. To jest takie
budowanie kultury współpracy. M1
***
Zachęcałbym i do pełnienia, i do uczestnictwa. … To jest fajne doświadczenie. Można doskonalid swoje
umiejętności w rozmowie, w rozwiązywaniu problemów. Pewnie można „trenowad” elementy
coachingowe. Na koniec dnia też jest satysfakcja, że ktoś daje pozytywny feedback. Taki element ludzkiej
próżności też jest dobry, że ktoś do mnie przychodzi, chce posłuchad moich doświadczeo. Jest to
motywujące. M1
***
(Rekomendowałbym) Kontynuowanie. (Jakich argumentów za by Pan użył?) Na pewno efektywnośd,
którą daje praca 1:1. To jest dla mnie podstawa. Jeżeli chodzi o bardziej ogólne korzyści, to jeżeli
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podnosimy kompetencje pracowników, to podnosimy wizerunek firmy, przywiązanie do firmy, do
człowieka, który pełni rolę opiekuna; zaufanie do tego człowieka i do firmy. Dla mnie to są argumenty.
Jeżeli jesteśmy w stanie „kupid” swoją osobą klienta, to jest to najbardziej wymierny efekt. To jest to,
o czym wcześniej mówiłem. Klienci mnie jako handlowca pamiętają z dobrej strony. M2
***
Oczywiście kontynuowanie…. Dzięki programom mentoringowym osoby, które są, i osoby, które z nich
korzystają, na pewno zdobywają wiedzę od osób, które ją posiadają w danym zakresie, łatwiej się uczą,
na bieżąco można korygowad i konsultowad w danym zakresie. I to, że na początku spotykamy się co
dwa, trzy tygodnie, to nie znaczy, że nie mogłam porozmawiad z moim mentorem wcześniej – gdybym
tego potrzebowała. Ja akurat nie miałam takiej potrzeby, ale gdybym taką możliwośd chciała, to bym
miała. U1
***
Na pewno nie może byd to program, który zmusza ludzi, zmusza na pewno mentorów, że mają byd
mentorami, ani nie może byd obowiązkowy dla pracowników, bo: „masz tu mentora i masz się go słuchad
i się uczyd”, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi. U1
***
Zdecydowanie za (kontynuacją programów). … Wydaje mi się, że wszyscy szukają oszczędności. To jest
oszczędnośd. Spotykanie się tutaj z mentorem, a nie wyjazd grupy osób na szkolenie do Zakopanego czy
do Gdaoska. Koszty, dojazd, hotel, wynajęcie firmy, która by nas szkoliła. Koszty. … Przeciw nie mam. No
i tę wiedzę, którą posiądzie pracownik, on z niej skorzysta…. Tak, praktyczna, on z niej skorzysta. Jeśli
chodzi o szkolenia mentoringowe, to przede wszystkim dużo praktyki. I wydaje mi się, że jest to
ważniejsze niż teoria. Teorii się można nauczyd, wziąd do domu czy w wolnej chwili przeczytad regułki,
nazwy. Natomiast dwiczenie i przede wszystkim dwiczenia z mentorem. U2
***
Przede wszystkich chciałem tylko zachęcid, bo zniechęcid, to nie. Chyba że ktoś zamierza się pożegnad
z firmą i ze stanowiskiem, to szkoda czasu. Zarówno dla mentora, jak i dla szkolonej osoby. A zachęcid, to
tak: nic lepszego nie można wymyślid, jeśli chodzi o szkolenia, bo praca z osobą, która wykonuje bądź
wykonywała to przed tobą, to ta osoba ci wyjaśni wszystko. Na każde zdanie będzie znała odpowiedź.
Zarówno w poruszaniu się po systemach w firmie, jak i po szkoleniach, po pracę z klientem, że jest ta
technika. W moim przypadku, chodzi o technikę, jest to niezbędne. U2
***
… Na pewno jednym z ważnych przedsięwzięd w roku 2014 jest takie wzmocnienie programu
mentoringowego dla menedżerów. I teraz tutaj przy okazji tego programu chciałabym więcej czasu
poświęcid na przygotowanie mentorów z takim też założeniem, że w przypadku osób na wyższych
poziomach zarządzania i z dużym doświadczeniem, to jest też taki naturalny proces w życiu, kiedy ludzie
zwykle robią sobie jakiś bilans, mają efekty, coś osiągnęli i wtedy się zastanawiają nad sensem pracy,
nad sensem życia w ogóle i to jest taki moment, w którym zwykle też się chcą bardzo dzielid. Chciałabym
też ten proces przygotowywania do roli mentora trochę go poszerzyd o takie aspekty związane z taką
właśnie potrzebą. Jeszcze nie wiem, jak to zrobid, ale o tym myślę, żeby bardziej kompleksowo do tego
podejśd. No i my będziemy wtedy już komunikowad w organizacji, bo teraz myśmy nie komunikowali tej
oferty poza komunikacją do nowych menedżerów, jako odrębnej oferty i poza organizacjami
sprzedażowymi, w których te eksperckie procesy się dzieją. … Na pewno są trzy zagadnienia bardzo
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ważne do przemyśleo. Pierwsze to jest poukładanie tych kalendarzy, jak zrobid, żeby mentorzy mieli
przestrzeo do prowadzenia mentoringu. Drugi obszar to jest ta współpraca przełożony – mentor – uczeo.
A trzecia rzecz to jest kwestia na pewno też przygotowania lepszego uczniów. (Bo do tej pory nie byli
szkoleni?) Szkoleni nie, ale były z nimi różne formy takiego przygotowania, dyskusje czy krótkie
warsztaty, żeby im przedstawid program. Większą uwagę bym zwróciła na to, że uczeo się musi
przygotowad i wiedzied też, czego chce konkretnie od mentora i wtedy to jest bardziej efektywne… HR
***
My nie mamy jeszcze na tyle skali, żeby mówid o grupach pracowników. Możemy mówid o pojedynczych
osobach. To oczywiście zależy od tego, na ile dobrze wybraliśmy, bo to też zależy od zaangażowania
mentora i od tego, na ile się dobrze czuje w tej roli. W tym programie sprzedażowym jeden z mentorów
zrezygnował z udziału. A jeśli chodzi o uczniów, to taka dobra świadomośd tego, w czym mentoring może
pomóc, a w czym nie. Jest też istotne, na ile uczeo jest świadomy, czego potrzebuje, umie zapytad i na ile
też jest przygotowany. I to też jest taka nasza lekcja, że bardzo ważne jest, żeby byd przygotowanym,
żeby wcześniej ustalad, co będzie przedmiotem naszego następnego spotkania, żeby mentor mógł się
przygotowad i żeby to było efektywne. Jeżeli będziemy za bardzo naciskad i ten proces stanie się zbyt
mocno kontrolowany, to wtedy trochę zanika taka własna potrzeba tego zabiegania o to, żeby w takim
procesie byd i wtedy efekty są relatywnie mniejsze, ale z drugiej strony dobrze ułożony proces na pewno
pomaga i jest skuteczniejszy. HR
***
(Jakie wskazówki czy przestrogi dałaby Pani osobie chcącej pierwszy raz u siebie w firmie wprowadzid
program mentoringowy?) Najpierw bym zadała pytanie, po co ci ten program, co chcesz osiągnąd, żeby
sobie odpowiedzied, czy rzeczywiście mentoring to jest to. Drugie pytanie na pewno byłoby, czy taki
sposób pracy jest adekwatny do kultury organizacyjnej w danej firmie. Z czego ta potrzeba wynika. Czy
masz ludzi, którzy chcą w jakiś sposób się zaangażowad w takie działania. Ja bym zaproponowała listę
pytao, na które warto sobie odpowiedzied, jak się przymierzamy do programu mentoringowego.
A jakbym miała się podzielid doświadczeniami, to kluczowa jest kwestia motywacji mentorów,
sprawdzenie i poszukanie ludzi, którzy naprawdę to lubią, lubią się dzielid z innymi, niekoniecznie
oczekują jakichś benefitów. Te benefity mogą się pojawid przy okazji, ale jak motywacją jest uzyskiwanie
jakichś bardzo konkretnych, wymiernych rzeczy, to ma wtedy krótkie nogi. … Myślę, że powinny się tu
spotkad dwie rzeczy, takie indywidualne motywacje i aspiracje, że ja to lubię, sprawia mi to przyjemnośd,
to w naturalny sposób będę w tym dobrze funkcjonowad, żeby szukad takich ludzi z jednej strony,
a z drugiej strony takich ludzi, którzy mają, prawdziwy autorytet, od których ludzie będą chcieli czerpad,
żeby powściągnąd też wszelkie pokusy wyłącznie hierarchicznego wskazywania mentorów. Ja tego nie
przekreślam, bo też uważam, że to ma czasem wartośd, ale trzeba z tym uważad, żeby to nie było jedyne
kryterium, że tylko przełożeni wskazują osoby z pewnego poziomu. HR
***
Wracając do przestróg, to aby zacząd małymi krokami, nie zaczynad od wdrażania dużych programów,
tylko najpierw sprawdzid, na ile mentoring w organizacji zafunkcjonuje. A druga, to żeby nie przesadzid
z benefitami, to nie jest program, do którego mentorzy przychodzą po konkretne benefity. HR
***
… Popatrzyłabym, jak wyglądały szkolenia innych firm, bo wiem, że można by było coś dodatkowo
wprowadzid, zmienid. Nie miałabym się na czym oprzed. Pomagałaby możliwośd większego
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zaangażowania w ten projekt, bo mam więcej innych zadao, szereg, poprzez rozmowę z pracownikami,
poszukiwania, doświadczeo z rynku, samodzielnie nie szukałam. Można by fajniej jeszcze pracowad. K.
***
(A gdyby miała Pani doradzad osobie pierwszy program mentoringowy?) Warto zastanowid się, co
chcemy osiągnąd w tym projekcie, określid cel, czy uda się zorganizowad w organizacji, czy znajdą się
osoby, które będą się dzielid. Co, kiedy i jakie efekty, w jakim okresie będziemy chcieli. Przestroga? Jeśli
jest dużo chęci, zaangażowania i ludzie, którzy chcą... K.

1.12.3. Wskazówki dla przyszłych mentorów/uczniów
Zarówno mentorzy, jak i uczniowie zostali poproszeni o przekazanie wskazówek dla przyszłych
mentorów i uczniów, którzy dopiero rozpoczynają pracę.
Mentorzy zasugerowali:
By pamiętad, iż mentoring jest procesem, który ma początek i koniec, i proces ten powinien
realizowad konkretne cele. Te cele powinny byd zapisane i kartka z tymi zapisami powinna byd
obecna na wszystkich spotkaniach, ewentualnie uzupełniana w trakcie programu;
Konsekwencję w budowaniu swojego wizerunku jako osoby kompetentnej: uzupełnianie swojej
wiedzy;
Zwrócenie uwagi na to, iż ludzie są różni. Trzeba mied dużo empatii i cierpliwości. Szukanie
klucza, który pozwoli otworzyd danego człowieka, to też duża umiejętnośd;
Uczniowie natomiast wymienili:
Dobre zastanowienie się, w czym mentor może danej osobie pomóc, zastanowienie się, z jakimi
problemami uczeo musi się zmierzyd;
Przestrzeganie godzin spotkao, stworzenie takich warunków pracy, by nic nie rozpraszało uwagi,
przeszkadzało. W tym kontekście lepsze do nauki są godziny poranne;
Chęci do nauki.
Wybrane wypowiedzi rozmówców:
Wskazówka to: należy pamiętad o tym, że to jest proces, który ma swój początek i koniec, i że ten proces
powinien zrealizowad konkretne cele, i te cele powinniśmy znad i na początku sobie zdefiniowad. Nie
miałem żadnej problematycznej sytuacji, więc trudno mi mówid o przestrogach. … To, co bym zrobił w tej
chwili, rozpoczynając w tej chwili, to zrobiłbym jedną spisaną kartę. Poprosiłbym, żeby uczeo trzymał ją
w teczce od samego początku do samego kooca, z celami, które sobie zdefiniowaliśmy na początku, po
to, żebym nie ja miał te cele w notatkach, tylko po to, żeby uczeo miał tę kartę celu spotkao
mentoringowych, do której dopisywałby sobie kolejne pytania, tematy czy rozwiązania, które udało mu
się wypracowad po spotkaniach. To by był taki papierek rachunkowy dwustronny, który mówiłby, co się
udało, co się nie udało, co dzięki temu się fajnego wydarzyło. M1
***
(Jakie wskazówki lub przestrogi przekazałby Pan osobie rozpoczynającej pełnienie roli mentora po raz
pierwszy?) Na pewno musiałaby by to byd osoba konsekwentna. W związku z tym, że my jesteśmy
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wybierani przez uczniów, to budowanie jakiegoś wizerunku, kompetencji moim zdaniem nie istnieje. Oni
wybrali mnie, bo wydaje im się, że ja jestem najbardziej kompetentny i mam największą wiedzę. Ja tak
nie uważam, ale dzięki współpracy z nimi ja tę wiedzę albo odświeżam, albo pozyskuję na nowo
z różnych dziedzin. M2
***
Przede wszystkim, żeby zastanowiła się, czym ten mentor może danej osobie pomóc. To jest
najważniejsze dla tej osoby, co by chciała uzyskad od danego mentora. Znalazła może swoje słabsze
strony, których jako menedżer, na swoim stanowisku, nie powinna mied. Trzeba się troszkę poduczyd czy
odnaleźd w nowej roli. … Natomiast w moim przypadku te obszary wynikały z codziennych obowiązków
w pracy. Ja na początku nie potrafiłam zdefiniowad, co ja rzeczywiście od tego mentora chcę. Dopiero
każda rozmowa z mentorem i praca, którą wykonywałam, rodziła u mnie pytania. (Czyli częśd na bieżąco,
w sytuacjach, które się na co dzieo wydarzyły, na bieżąco się pojawiały?) Oczywiście, że tak. Szczególnie,
że jak w nowej roli człowiek nie ma pojęcia, co może go spotkad. I co może potrzebowad. Bo ja nie
miałam świadomości, z jakimi ja problemami, jako menedżer w tej organizacji, muszę się zmierzyd. U1
***
Na pewno jeżeli jest czas na mentoring, to jest czas na mentoring, na nic innego. Nie ma tak, że ktoś
wejdzie, ktoś zadzwoni, ktoś zapyta. Nie, to jest czas na nic innego. To jest czas na mentoring i my mamy
te dwie godziny, gdzie ze sobą rozmawiamy, bo jeżeli tak nie będzie, no, to nie ma co robid mentoringu,
bo nie dostaniemy tej wiedzy…. No i chęci, przede wszystkim, bo jak są chęci, jak mówi mój kolega: „jak
są chęci, to się wszystko zrobi”. U2
***
Wydaje mi się, że człowiek pracuje rano lepiej niż po południu, bo po południu można iśd do domu, ale to
tak bym zasugerował, że to jest dobre rozwiązanie (praca z mentorem w godzinach porannych). U2

69

