
§ 1 

Zasady ogólne

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Mentoringowym (dalej jako: 
„Program”) Fundacji Women in Law (dalej jako: „Fundacja”).

2. Program Mentoringowy Fundacji jest inicjatywą łączącą studentki, absolwentki prawa oraz
aplikantki  z  przedstawicielkami  i  przedstawicielami  zawodów  prawniczych  z  większym
doświadczeniem.  Ma  on  za  zadanie  wspieranie  rozwoju  zawodowego  uczestniczek  oraz
pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu przez nich własnej drogi zawodowej, dzięki
budowaniu  relacji  z  mentorami,  którzy  dzieląc  się  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem,
towarzyszą mentees w procesie rozwoju.

3. Organizatorem Programu jest  Fundacja Women in Law z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 7D,
lok. 74, 01-651 w Warszawie, o numerach NIP: 5252798572, REGON: 384129851.

4. Program będzie realizowany od maja 2020 r. do listopada 2020 r.

5. Udział w Programie jest bezpłatny.

 

§ 2

Informacje o uczestnikach

 

1. Do programu jako mentee mogą przystąpić:

a) studentki prawa, które w roku akademickim 2019/2020 są minimum na czwartym roku
studiów;

b) Absolwentki studiów prawniczych do 30 roku życia;
c) Aplikantki  izb:  adwokackiej,  radcowskiej,  notarialnej  a  także  aplikantki  aplikacji

prokuratorskiej oraz sędziowskiej oraz odbywające aplikację rzecznika patentowego;
d) Studentki, absolwentki oraz aplikantki które przesłały formularz zgłoszeniowy do udziału

w Programie oraz otrzymały pisemną informację o przyjęciu do Programu w charakterze
mentee.

2. Mentorki i Mentorzy to:

a) przedstawicielki i przedstawiciele  zawodów prawniczych wskazanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości , którzy ukończyli 30 rok życia oraz i przesłali formularz zgłoszeniowy do 
udziału w Programie;

b) osoby, które otrzymały/otrzymaliinformację o przyjęciu do Programu w charakterze 
Mentora.

c) Osoby, które potwierdziły gotowość uczestniczenia w szkoleniach dedykowanym 
Mentorom w trakcie programu.



§ 3

Zasady działania Programu

1. Zgłoszenia do Programu Mentoringowego będą przyjmowane od 1 do 8 kwietnia 2020  r. 

2. Mentorzy są zapraszani do udziału w Programie przez Fundację lub zgłaszają się przez stronę
internetową. Ostateczną decyzję podejmuje Fundacja. 

3. Mentees aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie
weryfikację dokonywaną przez organizatorów.

4. Fundacja  na  podstawie  aplikacji  dokonuje  doboru par  Mentor-Mentee,  starając  się  o  jak
najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań. 

5. Na  Program  składają  się  wspólne  spotkania  Mentorów  i  Mentees   oraz  indywidualne
spotkania w dobranych parach Mentor-Mentee pomiędzy tymi wydarzeniami.

6. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem a Mentee:

a) Czas pojedynczej sesji mentor - mentee: 60-90 minut. 
b) Spotkania  mogą  się  odbywać  w  formie  bezpośredniej  lub  za  pośrednictwem

komunikatora wideo.
c) Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc
d) Forma przekazywania materiałów: elektronicznie lub w formie wydruku.
e) Zasady są potwierdzanie i spisywane pomiędzy Mentorem a Mentee w formie kontraktu

mentoringowego podczas pierwszego spotkania
f) Podpisany kontrakt mentoringowy powinien zostać przeslany do Organizatora w ciągu 1

tygodnia  od  jego  sporządzenia,  jako  potwierdzenie  rozpoczęcia  procesu
mentoringowego, na adres: mentoring@womeninlaw.pl 

7. Raportowanie w Programie Mentoringowym:

a) W czasie trwania programu - Mentee zobowiązana jest do przygotowania krótkiej notatki
podsumowującej  każde spotkanie i  przesłania jej  do mentora i  do Fundacji  (na adres
mentoring@womeninlaw.pl) w ciągu tygodnia od odbytego spotkania..

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Fundacja Women in Law.

2. Fundacja spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy 
formularzach zgłoszeniowych do Programu.

  

§ 5

Postanowienia końcowe
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1. Wszystkie osoby zaangażowane w charakterze Mentorów i Mentees w Program 
Mentoringowy deklarują:

a) pełną poufność tematów poruszanych podczas spotkań mentoringowych
b) aktywne uczestnictwo w Programie obejmujące udział w spotkaniach wspólnych oraz 

indywidualnych
c) wspólną pracę nad wyznaczonymi celami Mentees i realizację związanych z tym zadań;
d) rzetelne raportowanie w czasie Programu;Rezygnacja z udziału w Programie jest możliwa 

w dowolnym momencie po uprzednim przedstawieniu i omówieniu swojej decyzji z 
Organizatorem.

e)  wypełnienie ankiety ewaluacyjnej pod koniec programu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników z Programu w trakcie jego 

trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami 
Programu.

3. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom informacje o 
zmianie danych kontaktowych.


