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REGULAMIN 

„PROGRAMU PRAWNICZEGO MENTORINGU KOBIECEGO” 

Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet i Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku 
 

 

§ 1  

Zasady ogólne Programu, jego cele i czas trwania  

 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w „PROGRAMIE PRAWNICZEGO MENTORINGU 

KOBIECEGO” (zwanego dalej: Programem) którego organizatorem jest Stowarzyszenie 
100-lecie Kobiet z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 8 (zwane dalej: 
Stowarzyszeniem) wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
  

2.  Główne cele programu to:  
a) umożliwienie studentkom poznania różnych profesji prawniczych bezpośrednio 

od kobiet praktykujących te zawody z pasją i sukcesami, cieszących się uznaniem 
w środowisku lokalnym,   

b) zapewnienie studentkom profesjonalnego i życzliwego kobiecego wsparcia w 
samorozwoju i wyborze drogi zawodowej,  

c) kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej i zrozumienia 
funkcjonowania zawodów zaufania publicznego,  

d) networking - zbudowanie grupy mądrych, ambitnych studentek, które w zamian 
za otrzymane wsparcie zaangażują się w działalność Stowarzyszenia.  
 

3. Na Program składają się szkolenia wspólne dla Mentorek i Mentees lub dedykowane jednej 
z tych grup, a także indywidualne sesje mentoringowe w dobranych parach Mentorka i 
studentka - Mentee, podczas których Mentorka (jako doświadczona i wykwalifikowana 
prawniczka) wspiera i motywuje Mentee, w wyborze jej własnej drogi zawodowej, 
towarzyszy w procesie rozwoju na różnych polach.  
 

4. Program będzie realizowany od listopada 2022 r. do października 2023 r. Podczas wakacji 
nie będzie szkoleń, utrzymane będą jedynie sesje mentoringowe jednak w zmniejszonej 
częstotliwości pozwalające na realizację planów urlopowych.  
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§  2 

 Uczestniczki programu, ich prawa i obowiązki 

 
1. Mentorkami w Programie będą: 

✓ lokalne prawniczki reprezentujące i praktycznie wykonujące zawód adwokata, radcy 
prawnego, sędziego, asystenta sędziego, referendarza, mediatora, notariusza, 
rzecznika patentowego, prawniczki administracji oraz prawniczki spełniające się w 
karierze naukowej,  

✓ zaproszone do Programu przez Stowarzyszenie w charakterze ekspertek (posiadające 
rekomendację Członkiń Stowarzyszenia lub Uniwersytetu),  

✓ mające co najmniej 35 lat,  
✓ posiadające bogate doświadczenie zawodowe,  
✓ które zadeklarowały swoje pełne zaangażowanie w ten Projekt i uczestnictwo lub 

współorganizację szkoleń,  
✓ podjęły się opieki mentoringowej bez oczekiwania w zamian gratyfikacji finansowej. 

 

2. Mentee w Programie będą:  
✓ kobiety, które w chwili rekrutacji posiadają status studentki na Wydziale Prawa UwB 

niezależnie od wieku i roku studiów, rodzaju studiów (stacjonarne czy zaoczne), z 
wyłączeniem studentek studiów doktoranckich,  

✓ przejdą pomyślnie proces rekrutacji i rozmowę kwalifikacyjną,  
✓ dopełnią wszelkich formalności przewidzianych Regulaminem, w szczególności po 

pomyślnym przejściu rekrutacji wniosą wymaganą opłatę. 
 

3. Jedna Mentorka może mieć pod opieką maksymalnie jedną Mentee w danej edycji 
Programu. 
 

4. Uczestniczki Programu mentoringowego - zarówno Mentorka jak i Mentee - zobowiązują 
się: 
1) aktywnie uczestniczyć w Programie - biorąc udział we wszystkich obowiązkowych 

szkoleniach i spotkaniach przewidzianych Harmonogramem dla swojej grupy,  
2) być zaangażowane i otwarte podczas pracy w parach mentoringowych,  
3) zachować pełną poufność tematów poruszanych podczas sesji mentoringowych, 
4) wypełnić na zakończenie Programu ankietę ewaluacyjną, która pozwoli ulepszać kolejne 

edycje Programu, 
5) uczestniczyć w seminarium podsumowującym.  

 
5. Mentorka zaproszona do Programu zobowiązuje się:  
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1) Wspierać Mentee w rozwoju jej indywidualnych zainteresowań i poszerzaniu wiedzy, a 
także w realizacji postawionych przez nią celów, zgodnych z jej zainteresowaniami, przy 
planowaniu i realizacji ścieżki kariery zawodowej nawet jeśli Mentee wybiera drogę 
kariery prawniczej w zawodzie innym niż wykonywany przez Mentorkę,  

2) przestrzegać ustalonego terminarza spotkań w parach mentoringowych. 

 

6. Mentee zakwalifikowana do Programu zyskuje prawo do szkoleń z zasad skutecznego 
mentoringu, skutecznej komunikacji, warsztatów, spotkań  i seminariów prezentujących 
zawody prawnicze oraz indywidualnej opieki mentorskiej wykwalifikowanej, starszej 
prawniczki zapewniającej Mentee wsparcie w ustaleniu celów podczas studiów i 
świadomego rozpoczęcia budowania ścieżki kariery zawodowej.  
 

7. W zamian za objęcie opieką mentorską i udział w szkoleniach Mentee będzie zobowiązana 
przeprowadzić lekcję na temat podstawowych aspektów prawa w szkole, z którą 
współpracuje Stowarzyszenie przy wsparciu pracowników dydaktycznych Uniwersytetu 
lub zaangażować się w co najmniej jedną inicjatywę społeczną Stowarzyszenia jako 
wolontariuszka.  
 

8. Najbardziej zaangażowanie i wyróżniające się aktywnością Mentee będą mogły trafić na 
praktyki do Mentorek uczestniczących w Programie lub prawniczek współpracujących ze 
Stowarzyszeniem.  

 

9. Jeżeli Mentee: 
a) uzyska pozytywną opinię swojej Mentorki,  
b) będzie obecna na obowiązkowych spotkaniach przewidzianych HARMONOGRAMEM 

(osobiście bądź zdalnie lub usprawiedliwi swoją nieobecność),  
c) uiści opłatę,  
d) wypełni ankietę ewaluacyjną,  
e) w czasie trwania programu przeprowadzi lekcję z prawa lub zaangażuje się inną 

inicjatywę Stowarzyszenia  
otrzyma certyfikat uczestnictwa w Programie. 
 

§  3  

Zasady rekrutacji 

 
1. Zgłoszenie studentki do programu odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), który 
należy wydrukować i podpisać, a jego skan wraz z listem motywacyjny, w którym 
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kandydatka opisuje powody, dla których chce uczestniczyć w Programie przesłać na adres 
email: 100lecie.kobiet@gmail.com 
 

2. Pod uwagę brane będą również załączone do formularza listy rekomendacyjne od 
pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Prawa UwB potwierdzające 
zaangażowanie i osiągnięcia studentki, ale nie jest to warunkiem koniecznym do tego by 
zostać zakwalifikowanych do Programu.  

 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października 2022 r.  
 

4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i w/w dokumentacji nie jest 
równoznaczne z przyjęciem do Programu. O przyjęciu do Programu decyduje przebieg 
rozmowy kwalifikacyjnej i liczba miejsc przewidzianych na daną edycję Programu. 
Stowarzyszenie zastrzega, że na rozmowy, które będą mogły odbywać się także zdalnie,  
zaprosi tylko wybrane po wstępnej selekcji kandydatki.  
 

5. O wynikach rekrutacji Stowarzyszenie poinformuje e-mailowo kandydatkę na Mentee.  
 

6. Stowarzyszenie na podstawie dokumentów od Mentee dokonuje również połączenia w 
pary Mentorki i Mentee, starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań.  

 

7. Podjęcie współpracy w ramach Programu zostaje sformalizowane poprzez podpisanie 

kontraktu mentoringowego pomiędzy Mentee i Mentorką w okresie grudzień 2022/ styczeń 

2023. Wzór w/w kontraktu stanowi Załącznik nr 2. Podpisany kontrakt powinien zostać 

przesłany do Stowarzyszenia na adres e-mail: 100lecie.kobiet@gmail.com w ciągu 7 dni od 

dnia jego sporządzenia - jako potwierdzenie rozpoczęcia sesji mentoringowych.  

 

§  4 

Zakres tematyczny szkoleń i zasady pracy w parach 

mentoringowych 

 
1. Szczegółowy zakres tematyczny przewidzianych/proponowanych szkoleń, spotkań, 

warsztatów będzie opisany w HARMONOGRAMIE zamieszczonym na stronie 
Stowarzyszenia po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Stowarzyszenie zastrzega 
możliwe przesunięcia w terminach i modyfikację tematyki - o czym na bieżąco Uczestniczki 
Programu będą informowane drogę e-mailową.  
 

mailto:100lecie.kobiet@gmail.com
mailto:100lecie.kobiet@gmail.com
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2. Szkolenia/spotkania będą się odbywały w formie stacjonarnych spotkań w siedzibie 
Stowarzyszenia lub pomieszczeniach Wydziału Prawa UwB, hybrydowo lub wyłącznie w 
formule on – line. Niektóre będą nagrywane, co umożliwi ich odsłuchanie w dogodnym 
czasie dla Uczestniczki Programu, która nie mogła uczestniczyć na bieżąco. 

 

3. Po połączeniu w pary mentoringowe następuje czas indywidualnych, cyklicznych sesji 
mentoringowych. Praca w parach planowana jest w okresie od stycznia do października 
2023 r. Miejsce spotkań i ich formułę ustalają samodzielnie Mentorka i Mentee dobrane w 
parę.  

 

4. Czas pojedynczej sesji mentorigowej będzie wynosił w zależności od potrzeb od 90 do 120 
minut. 

 

5. Sesje mentoringowe będą odbywać się w terminach ustalonych w parze mentoringowej - 
jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

§ 5 

Opłaty  
 

1. Opłata za udziału w programie jaką zobowiązana jest uiścić Mentee wynosi 200 zł za 
uczestnictwo we wszystkich oferowanych w Programie szkoleniach i spotkaniach ujętych 
Harmonogramem oraz opiekę Mentorki.  
 

2. 3 najlepsze aplikacje/listy motywacyjne zostaną zwolnione z tej opłaty. 
 

3. Od dnia poinformowania Mentee o przyjęciu do programu powinna ona w ciągu 14 dni 

kalendarzowych dokonać przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia 100 - lecie 

Kobiet:  BNP Paribas Bank Polska S.A 70 1600 1462 1871 7388 3000 0001 z dopiskiem: 

mentoring 2022 – imię i nazwisko.  

 

4. W przypadku nie otrzymania płatności w wyznaczonym terminie, Mentee może zostać  

wykreślona z listy Uczestniczek Programu, a jej miejsce zajmie inna osoba z listy 

rezerwowej. 

 

5. Mentorki za oferowane Mentee wsparcie i poświęcony czas nie otrzymują wynagrodzenia.   
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§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Stowarzyszenie 100-lecie 
Kobiet z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 8, które spełnia obowiązek informacyjny 
poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzu zgłoszeniowym do Programu. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Rezygnacja z udziału w Programie jest możliwa w dowolnym momencie -  zarówno przez 
Mentee, jak i Mentorkę - po uprzednim przedstawieniu i omówieniu swojej decyzji ze 
Stowarzyszeniem jako Organizatorem.  
 

2. Stowarzyszenie zastrzegają sobie prawo wykluczenia Uczestniczek z Programu w trakcie 
jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami 
Programu.  

 
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy. 
Załącznik nr 2 – kontrakt mentoringowy. 
 

  

 

 

 


