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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w konferencji 

„Mentoring – metodyka, procesy korzyści” 

Konferencja odbędzie się 19 października 2015 roku (poniedziałek) 

w Pałacu Krzysztofory w Krakowie (Rynek Główny), w godzinach od 9.00 do 14.00. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji? 

• dla rozszerzenia wiedzy na temat tej metody rozwoju indywidualnego 

• dla zrozumienia korzyści stosowania mentoringu, dzięki poznaniu doświadczeń osób biorących 
udział w procesach mentoringowych 

• dla doświadczenia "jak to działa" poprzez aktywne poznanie wybranych narzędzi 
mentoringowych 

• dla poznania procesów mentoringowych i ich korzyści w obszarach pozabiznesowych. 

Kluczowi prelegenci: 

• dr Małgorzata Sidor - Rządkowska (Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet 
Warszawski) omówi specyfikę mentoringu oraz etyczne aspekty metody 

• Dariusz Niedzieski (coach PCC, ICF) przedstawi neurobiologczne aspekty mentoringu oraz 
zagadnienie uważności we współpracy mentora i mentee 

• Justyna Mitkowska (WSK PZL Rzeszów SA) omówi proces wewnętrznego mentoringu 
eksperckiego prowadzonego w organizacji – kompleksowy proces, uwarunkowania, korzyści 

• Kazimierz Tischner, propagator i kultywator myśli swego brata ks. Józefa Tischnera oraz 
laureat nagrody "Ars Querendi" przyznawanej przedstawicielom świata kultury, sztuki i nauki, 
którzy przełamując różnice pokoleniowe dzielą się swą wiedzą z młodymi następcami; opowie 
o swoich doświadczeniach mentorskich 

• Krzysztof Markiel dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - pomysłodawca i inicjator nagrody "Ars 
Querendi"; przedstawi idee tego przedsięwzięcia oraz rezultaty współpracy Mistrza i Ucznia w 
procesie mentoringowym. 

• Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Tadeusz Gadacz, filozof i religioznawca, 
dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który omówi 
kwestię mądrości w mentoringu oraz o życiu jako trosce o siebie. 

 

Zapraszamy Państwa również na warsztaty organizowane przez Extended DISC Polska, firmę 
współpracującą ze Stowarzyszeniem Mentorów PROMENTOR. 

 
Warsztaty odbędą się 19 października w tym samym miejscu, w godzinach 14.30-17.30 
Tytuł warsztatów to "Rozwiń skrzydła jako lider – jak wykorzystać model Extended DISC w 
programach rozwojowych dla liderów". 
 
W programie m.in.: dyskusja -"Przywództwo. Co to znaczy być liderem" oraz ćwiczenia praktyczne.  
Podczas spotkania otrzymasz raport indywidualny Ja jako lider oraz książkę "Rozwiń skrzydła". 
Jeśli jesteś zainteresowany, bądź chcesz otrzymać więcej informacji skontaktuj się z nami. 
Zapraszamy na www.extendeddisc.com.pl lub wioletta.kantowicz@extendeddisc.com.pl 

mailto:promentor.pl
mailto:biuro@promentor.pl
http://www.extendeddisc.com.pl/
mailto:wioletta.kantowicz@extendeddisc.com.pl


 

STOWARZYSZENIE MENTORÓW PROMENTOR 
Ul. Krupnicza 38 ▪ 31-123 Kraków ▪ promentor.pl ▪ biuro@promentor.pl ▪ facebook.com/stowarzyszeniepromentor 

 

PROGRAM KONFERENCJI STOWARZYSZENIA PROMENTOR 

„Mentoring – metodyka, procesy, korzyści” 

 

9.00  Otwarcie Konferencji 

9.10  Mentoring - metoda rozwijania ludzi i organizacji     

   - Tomasz Wański, Prezes Stowarzyszenia PROMENTOR 

9.25  Coaching a mentoring – podobieństwa i różnice 

    – dr Małorzata  Sidor-Rządkowska, Uniwersytet Warszawski, Akademia L. Koźmińskiego 

9.45  Konkurs i Nagroda "Ars querendi" 

   - Krzysztof Markiel, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 

    Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

10.00  Rozwój przez mentoring 

    - Kazimierz Tischner, laureat nagrody "Ars Querendi" przyznawanej osobom, które,  

      przełamując różnice pokoleniowe dzielą się swą wiedzą z młodymi następcami 

10.20  PRZERWA  

10.40  Przywództwo przyjazne mózgowi – czym jest i co oznacza dla mentora  

      - Dariusz Niedzieski, coach PCC ICF, właściciel Co&Me Firma Doradcza 

11.00  Narzędzia mentoringu - Model Go Canvas 

      - Tomasz Krzemiński, właściciel firmy XELLECT, członek Stowarzyszenia PROMENTOR 

11.20  Standardy mentoringowe PROMENTOR  

      - Piotr Wiroński, wiceprezes Stowarzyszenia PROMENTOR 

11.40  Szkoła Mentorów i proces certyfikacji mentorskiej 

      - Tomasz Wański, prezes Stowarzyszenia PROMENTOR I Sylwia Rybak,  

               przedstawicielka firmy AQR na Polskę 

12.00  PRZERWA  

12.30  Wdrożenie mentoringu eksperckiego w organizacji 

      - Justyna Mitkowska, Pratt & Whitney Rzeszów SA 

12.50  Rozwój menedżerów w organizacji – procesy mentoringowe 

      - Dorota Szeląg-Zegarska,  Mead Johnson Nutrition 

13.10  Mój rozwój dzięki mentorowi 

      - Katarzyna Mejbaum, prelegentka indywidualna, mentee procesie mentoringu 

13.30  Mentoring – życie jako troska o siebie 

      - prof. Tadeusz Gadacz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
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