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CO TO JEST?

Regionalny Program Mentoringowy (RPM) jest projektem 
organizowany przez Regionalną Izbę  
Przemysłowo-Handlową (RIPH) w Lesznie we współpracy 
z firmą 4B DORADZTWO BIZNESOWE. Powstał, aby 
wspierać przedsiębiorcze osoby z regionu w doskonaleniu 
ich umiejętności zarządzania firmą oraz rozwiązywaniu 
problemów biznesowych. Program oparty jest na 
naturalnej potrzebie dzielenia się wiedzą, gdzie osoba 
z doświadczeniem – Mentor, bezinteresownie dzieli się 
nią z młodszą osobą – Mentee. Sformalizowanie tej relacji, 
wyznaczenie celów i sprecyzowanie oczekiwań Mentor 
– Mentee  nazywa się mentoringiem.

CEL PROGRAMU?

Regionalny Program Mentoringowy (RPM) ma na celu 
wsparcie kadry zarządzającej z regionu w świadomym 
kształtowaniu swojej drogi zawodowej, wymianie wiedzy 
i doświadczeń. RIPH w Lesznie, który od ponad 25 lat zrzesza 
firmy w regionie, daje możliwość młodym przedsiębiorcom 
korzystania z wiedzy ekspertów. 

KIM JEST MENTOR?

Mentor to osoba z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w biznesie, która chce poświęcić swój czas, aby podzielić się 
z innymi wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na przestrzeni 
lat. Jest to osoba o rozwiniętych kompetencjach, charyzmie 
i godna zaufania. Mentorzy zostali wybrani spośród członków 
i sympatyków RIPH w Lesznie. Mentorzy w projekcie pracują 
pro bono.

KIM JEST MENTEE?

Mentee to osoba ambitna, która prowadzi swój biznes 
lub zajmuje stanowisko na wyższym szczeblu zarządzania 
w firmie z regionu. Chce świadomie kształtować swój rozwój 
zawodowy i osobisty. Posiada konkretne cele i dąży do ich 
realizacji. Koniecznym warunkiem dla Mentee jest chęć 
uczenia się, otwartość i gotowość do konstruktywnej dyskusji. 



KORZYŚCI DLA MENTORA

 Ý satysfakcja z faktu pomagania innym 
 Ý satysfakcja z osiągnięć Mentee
 Ý możliwość spojrzenia na kwestie biznesowe z innej 

perspektywy
 Ý budowa sieci kontaktów dzięki spotkaniom z innymi 

Mentorami i Mentee

KORZYŚCI DLA MENTEE

 Ý doskonalenie umiejętności zawodowych i osobistych
 Ý możliwość konfrontacji i analizy własnych pomysłów 

z osobą doświadczoną
 Ý inspiracja poprzez współpracę z wybitnym Mentorem
 Ý budowa sieci kontaktów

WYMAGANIA DLA MENTEE

 Ý członek lub sympatyk RIPH w Lesznie
 Ý minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
 Ý właściciel przedsiębiorstwa lub osoba na stanowisku 

wyższego szczebla zarządzania
 Ý gotowość do poświęcenia ok. 2 godzin miesięcznie przez 

okres 6 miesięcy
 Ý wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego oraz udział 

w warsztatach dla Mentee

WYMAGANIA DLA 
MENTORA

 Ý wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania firmą 
 Ý gotowość poświęcenia ok. 2 godzin miesięcznie przez 

okres 6 miesięcy
 Ý wypełnienie ankiety oraz udział w warsztatach dla 

Mentorów



KONTAKT

Regionalna Izba  
Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno
www.riph.pl

4B DORADZTWO BIZNESOWE
Wilkowice, ul. Mórkowska 38
64-115 Święciechowa
www.doradztwo4b.pl

mail mentoring@riph.pl 
mail mentoring@doradztwo4b.pl

Agnieszka Waleń-Wosiek
Menedżer Projektu
Tel. +48 603 284 309

ZASADY REGIONALNEGO  
PROGRAMU MENTORINGOWEGO

1. Program przeznaczony jest dla członków oraz sympatyków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) 
w Lesznie.

2. Zakłada stworzenie minimum 10 par Mentor – Mentee.

3. Czas trwania programu to 6 miesięcy z minimum 4 indywidualnymi spotkaniami Mentor – Mentee. 

4. Na każdym spotkaniu, które trwa ok. 2 h para Mentor – Mentee pracuje nad jednym zdefiniowanym przez siebie 
celem.

5. Chęć udziału w programie wyraża się poprzez wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy 
mentoring@riph.pl lub na mentoring@doradztwo4b.pl

6. Pary Mentor – Mentee dobierane są na podstawie potrzeb Mentee i doświadczenia Mentora.

7. Opiekun Merytoryczny i Menedżer Projektu z 4B DORADZTWO BIZNESOWE zapewniają nadzór nad przebiegiem 
programu i bieżące wsparcie.

8. Wszyscy uczestnicy programu zostaną poproszeni o jego ewaluację.


