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REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO 

dla kobiet pracujących w branży morsko-logistycznej oraz studentek kierunków morsko-
logistycznych 

realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 

w ramach projektu „Kobiety też budują statki 2” 

 

§ 1 

 INFORMACJE O PROGRAMIE 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Mentoringowym dla kobiet pracujących w 

branży morsko-logistycznej oraz studentek kierunków morsko-logistycznych. 

1. Definicje: 

a) Program Mentoringowy (dalej: Program) – cykl działań, którego celem jest identyfikacja 

przez kobiety wkraczające na rynek pracy swojego potencjału – nazwania swoich 

naturalnych cech, określenie swoich mocnych stron i zasobów, poznanie możliwości pracy 

w branży oraz nawiązanie kontaktów. 

b) Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 

80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40, 

c) Projekt – projekt „Kobiety też budują statki 2” dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. 

Projekt ma na celu edukację i wzmocnienie kobiet pracujących w branży morsko-

logistycznej oraz studentek kierunków branżowych, a także edukację nauczycielek/li w 

zakresie wpływu stereotypów na proces doradztwa zawodowego. 

d) Mentorka – doświadczona pracowniczka/menedżerka z branży morsko-logistycznej, osoba 

na stanowisku managerskim, kierowniczym, zarządzająca projektami lub posiadająca 

doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. 

e) Mentee – pracowniczka branży ze stażem w branży nie dłuższym niż 12 miesięcy lub 

studentka kierunków związanych z branżą morsko-logistyczną: ostatniego roku studiów 

licencjackich, inżynierskich; magisterskich studiów uzupełniających lub studentka 4 i 5 roku 

jednolitych studiów magisterskich. W przypadku osób studiujących i mających staż pracy 

dłuższy niż 12 miesięcy pod uwagę brany będzie staż pracy. 

2. Program realizowany jest przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Projektu „Kobiety 

też budują statki 2” dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. 

3. Okres realizacji Programu trwa od 22 czerwca do 30 września 2020 roku. 

4. Program realizowany będzie online lub stacjonarnie – w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 
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5. W ramach Programu przewidziane są sesje mentoringowe – spotkania Mentorki z Mentee w 

okresie od czerwca do września 2020 roku, w miejscu dogodnym dla obu z nich, także on-line. 

Celem spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez 

Mentee, identyfikacja własnych talentów i zasobów i możliwość nawiązania kontaktów 

zawodowych w branży. 

6. Udział Mentee w Programie jest nieodpłatny. Korzyścią jest nawiązanie niepowtarzalnej i 

inspirującej relacji. 

§ 2  

REKRUTACJA UCZESTNICZEK 

1. Do udziału w Programie uprawnione są kobiety, które muszą spełniać następujące kryteria: 

1) w przypadku osoby ubiegającej się o status Mentorki: 

a) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w branży morsko-

logistycznej,  

b) zatrudnienie na stanowisku managerskim, kierowniczym, doświadczenie w 

zarządzaniu projektami lub w prowadzeniu własnej firmy i chęć podzielenia się 

swoją wiedzą i doświadczeniami z Mentee, 

c) miejsce zamieszkania lub pracy w Gdańsku, 

d) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

kobiety.inkubatorstarter.pl. 

e) preferowane będą zgłoszenia osób, które ukończyły szkolenia / warsztaty 

antydyskryminacyjne lub równościowe, na przykład w projekcie „Kobiety też 

budują statki”. 

2) w przypadku osoby ubiegającej się o status Mentee: 

a) pracowniczka branży ze stażem w branży nie dłuższym niż 12 miesięcy lub 

studentka kierunków związanych z branżą morsko-logistyczną: ostatniego roku 

studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich studiów uzupełniających lub 

studentka 4 i 5 roku jednolitych studiów magisterskich. W przypadku osób 

studiujących i mających staż pracy dłuższy niż 12 miesięcy pod uwagę brany będzie 

staż pracy, 

b) chęć dowiedzenia się, jak możesz wykorzystać wiedzę i umiejętności na rynku 

pracy, 

c) motywację do działania na rzecz własnego rozwoju, 

d) miejsce zamieszkania, studiów lub pracy w Gdańsku, 

e) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

kobiety.inkubatorstarter.pl. 

2. Zgłoszenia za pośrednictwem Formularzy zgłoszeniowych będą przyjmowane: 

1) W przypadku Mentorek do dnia 15.06.2020 roku do godziny 10:00 

2) W przypadku Mentees do dnia 24.06.2020 roku do godziny 23:59 
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3. Rekrutacja odbywa się: 

1) w przypadku Mentorki – na podstawie formularza zgłoszeniowego. Rola Mentorki zostanie 

zaproponowana maksymalnie 9 osobom, które otrzymają wynagrodzenie w ramach 

Projektu. W przypadku osób, które spełnią kryteria, decydowała będzie kolejność 

przesłania zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób spełniających ww. 

kryteria, zostanie im zaproponowany udział w  Programie bez wynagrodzenia, osoby te 

jednak – nie więcej niż 3 osoby – będą mogły wziąć udział w warsztatach oraz spotkaniach 

superwizyjnych i otrzymają referencje; 

2) w przypadku Mentee – na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu 

zgłoszeniowym. Spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych koordynatorka Projektu 

w porozumieniu z Mentorkami stworzy pary mentoringowe. Pary tworzone będą na 

podstawie dopasowania doświadczenia, wiedzy i oczekiwań Mentorki i Mentee. W 

Programie weźmie udział co najmniej 9 Mentees. 

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu 

Mentoringowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w 

Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Programie Mentoringowym odbywającym się w ramach 

Projektu. Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku stanowiło Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Regulamin uczestnictwa w Programie dostępny jest na stronie internetowej 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl. 

6. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane 

w formie elektronicznej 

1) w przypadku Mentorek do dnia 16 czerwca 2020 roku, 

2) w przypadku Mentees do dnia 29 czerwca 2020 roku. 

§ 3  

ORGANIZACJA PROGRAMU 

1. W ramach Programu przewidziana jest organizacja: 

1) warsztatów dla Mentorek przed rozpoczęciem mentoringu – w sumie 8 godzin 

zegarowych, w dniach 22 czerwca oraz 24 czerwca w godzinach 16:00-20:00, 

2) spotkania informacyjnego dla Mentees w dniu 30 czerwca w godzinach 18:00-19:00, 

3) minimum czterech godzin spotkań Mentorki z Mentee w okresie od czerwca do września 

2020 roku, w miejscu dogodnym dla Mentorki i Mentee, także w formie on-line, przy czym 

każde spotkanie powinno trwać nie krócej niż 1 godzinę; 

4) sesji superwizyjnych dla Mentorek, które odbędą się w okresie od czerwca do września 

2020 roku. W sumie odbędzie się 16 godzin sesji superwizyjnych grupowych i 

indywidualnych; 

5) spotkania podsumowującego po zakończeniu spotkań Mentorek i Mentees oraz sesji 

superwizyjnych. 



 
 

Projekt „Kobiety też budują statki 2” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 
 

 

2. Terminy działań zostaną szczegółowo określone w harmonogramie, który zostanie opublikowany  

na stronie https://kobiety.inkubatorstarter.pl. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK PROGRAMU 

1. Każda Mentorka i każda Mentee ma prawo do: 

1) udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

2) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział w Programie lub referencji po jego 

zakończeniu, 

3) otrzymania pomocy merytoryczno-logistycznej od Organizatora. 

2. Obowiązki Organizatora 

1) rekrutacja Mentorek i Mentees do udziału w Programie, 

2) organizacja warsztatu dla Mentorek, 

3) organizacja spotkania dla Mentees, 

4) pomoc i wsparcie w organizacji sesji mentoringowych; zapewnienie dostępu do platformy 

umożliwiającej spotkanie online lub salek spotkań w budynku Gdańskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Starter, ul. Lęborska 3b, 

5) organizacja sesji superwizyjnych dla Mentorek, 

6) organizacji spotkania podsumowującego, 

7) wystawienie zaświadczeń uczestnictwa lub referencji dla Mentees oraz dla Mentorek (dla 

osób chętnych). 

3. Obowiązki Mentorki: 

1) udział w warsztatach przygotowujących do prowadzenia mentoringu, 

2) współpraca z koordynatorką Projektu przy tworzeniu par mentoringowych na podstawie 

złożonych formularzy zgłoszeniowych. Mentorka może nawiązać współpracę z jedną lub z 

większa liczbą Mentee, z zastrzeżeniem, że Organizator może wypłacić w sumie 

wynagrodzenie za dziewięć procesów mentoringowych. Każda Mentorka może 

przeprowadzić co najmniej jeden proces mentoringowy, za którym otrzyma 

wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 2 ust.3. pkt 1); 

3) zainicjowanie pierwszego spotkania z Mentee i koordynacja przebiegu całego procesu; 

4) realizacja czterech godzinnych sesji mentorskich ze wskazaną Mentee; 

5) udział w przynajmniej jednej sesji superwizyjnej (indywidualnej lub grupowej); 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z Organizatorem i informowanie o wszelkich zmianach 

związanych z udziałem w Programie; 

7) poinformowanie Organizatora mailowo na adres: kobiety@inkubatorstarter.pl o 

zrealizowaniu każdej sesji w ciągu 3 dni roboczych od jej przeprowadzenia; 

8) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu. 
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4. Obowiązki Mentee: 

1) regularne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu przed rozpoczęciem mentoringu oraz w 

czterech godzinach sesji mentoringowych  w okresie między czerwcem a wrześniem 2020 

roku; 

2) przestrzeganie zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorką na początku kontaktu, 

3) zachowanie w tajemnicy informacji udostępnianych w czasie Programu, 

4) informowanie Organizatora o wszelkich zmianach związanych z udziałem w Programie, 

5) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu, 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie niezależnie od przyczyny Mentee zobowiązana jest 

do złożenia u Organizatora mailowego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny. W 

przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie lub 

poinformowaniu o tym fakcie w okresie krótszym niż 2 dni robocze przed planowaną datą sesji 

mentoringowej z Mentorką, Mentee będzie obciążona karą umowną, która wynosi 150 zł, płatne 

w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania do zapłaty za każdą nieobecność na sesji 

mentoringowej. 

6. Organizator może odstąpić od wymierzenia kary umownej, o której mowa w ust. 5., jeżeli Mentee 

przedstawi pisemne (mailowe) usprawiedliwienie nieobecności, wskazujące ważną przyczynę 

losową, która uniemożliwiła udział w sesji mentoringowej. 

7. Zarówno Mentorka jak i Mentee zobowiązana jest poinformować Organizatora o każdej zmianie 

danych kontaktowych. 

8. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie lub referencji jest obecność i aktywny 

udział: 

1) w przypadku Mentorki:  

a) w warsztatach przygotowujących do prowadzenia sesji mentoringowych, 

b) w czterech sesjach mentoringowych, 

c) w przynajmniej jednej sesji superwizyjnej (indywidualnej lub grupowej); 

2) w przypadku Mentee – we wszystkich sesjach mentoringowych, 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Projekcie i Programie znajdują się na stronie 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie 

zamieszczona na stronie kobiety.inkubatorstarter.pl. 

3. Niniejszy regulamin udziału w Programie Mentoringowym wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

https://kobiety.inkubatorstarter.pl/
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla Mentorki 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla Mentee 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla Mentorki 

 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Miejsce zamieszkania 

4. Miejsce pracy 

5. E-mail 

6. Nr telefonu 

7. Dołącz CV 

8. Dlaczego chcesz dołączyć do Programu Mentoringowego dla kobiet z branży morsko-logistycznej 

jako Mentorka? Jakie masz oczekiwania wobec Programu?  

9. Jak wyobrażasz sobie swoją Mentee? Co chciałabyś jej przekazać (jakie doświadczenia, wiedzę)?  

10. Czy masz doświadczenie udziału w Programie mentoringowym (jako Mentorka lub Mentee)? Jeśli 

tak, opisz je. 

11. Czy uczestniczyłaś w warsztatach lub szkoleniach antydyskryminacyjne lub równościowych? Jeśli 

tak, napisz jakie to były warsztaty / szkolenia, kiedy się odbyły, ile liczyły godzin. 

12. Skąd dowiedziałaś się o Programie Mentoringowym? 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości moich danych 

osobowych podanych powyżej w celu wzięcia udziału w Programie Mentoringowym odbywającym 

się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2” (obowiązkowe). 

14. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera projektu „Kobiety też budują statki” (opcjonalnie) 
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Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla Mentee 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Status: studentka / pracowniczka 

4. Ukończony poziom edukacji: średni / licencjat / magisterium / doktorat / inne 

5. Uczelnia (w trakcie lub ukończona) 

6. Wydział 

7. Kierunek 

8. Rok studiów / absolwentka 

9. Firma (jeśli dotyczy) 

10. Stanowisko (jeśli dotyczy) 

11. Staż pracy w branży morsko-logistycznej (jeśli dotyczy) 

12. Miejsce zamieszkania 

13. Miejsce pracy 

14. E-mail 

15. Nr telefon 

16. Opisz swoje doświadczenie zawodowe – jeśli je posiadasz. Jeśli pracowałaś w innych branżach, 

napisz także o tym. 

17. Dlaczego chcesz dołączyć do Programu Mentoringowego dla kobiet z branży morsko-logistycznej 

jako Mentee? Czego chciałabyś się nauczyć i dowiedzieć?  

18. Napisz, jakie jest Twoje największe osiągnięcie, sukcesy. Z czego jesteś dumna? 

19. Czym chciałabyś się zajmować w przyszłej pracy zawodowej? 

20. Jakie umiejętności posiadasz? 

21. Skąd dowiedziałaś się o Programie Mentoringowym? 

22. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości moich danych 

osobowych podanych powyżej w celu wzięcia udziału w Programie Mentoringowym odbywającym 

się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2” (obowiązkowe).  

23. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera projektu „Kobiety też budują statki”  (opcjonalne) 
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Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 
Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA 

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. 
Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: 
gfp@gfp.com.pl. 

2) W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: 
iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81. 

3) Dane osobowe przetwarzane są przez GFP w celach i na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez zaznaczenie zgody w przesłanym formularzu zgłoszeniowym – w celu wzięcia udziału w 
Programie Mentoringowym odbywającym się w ramach Projektu „Kobiety też budują statki 2”; 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze – w celu dokonania rozliczenia Projektu przez Administratora;  

c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a 
ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Odbiorcami danych osobowych są Mentorki, użytkownicy strony internetowej, podmioty obsługujące Administratora w 
zakresie usług prawnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy, partnerzy medialni, a także Gmina Miasta Gdańska. 
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw 
trzecich. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie 
danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

 


