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REGULAMIN PROGRAMU „MENTORING DLA STUDENTÓW 

KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie. 

2. Organizatorem Programu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zwany dalej  

w Regulaminie „Uczelnią” lub „UEW”. Jednostką realizującą Program ze strony Uczelni 

jest Centrum Współpracy z Biznesem, zwane dalej „CWB”. 

3. Program skierowany jest dla studentów III roku I stopnia lub II roku II stopnia kierunku 

Rachunkowość i controlling, zwanych dalej „Mentee”, i polega na cyklicznych spotkaniach 

z pracownikiem, zwanym dalej „Mentorem”, wytypowanym przez Ministerstwo 

Finansów, zwane dalej „MF”. 

4. Mentoring w ramach Umowy rozumiany jest, jako wparcie Mentora dla studenta/ki 

polegające na dzieleniu się swoją wiedzą, praktyką i doświadczeniem w zakresie objętym 

pracą dyplomową/magisterską pisaną przez studenta/kę pod opieką Promotora z UEW. 

5. Program jest realizowany corocznie w okresie od dnia 01.10 do dnia 30.04 danego roku 

akademickiego. 

6. Program jest realizowany w formule online. Uczelnia zastrzega sobie możliwość realizacji 

wybranych elementów Programu poprzez bezpośrednie spotkania uczestników Programu. 

7. Udział w Programie jest bezpłatny. 

8. Uczelnia i MF nie pokrywają kosztów uczestnictwa w Programie Mentorów i Mentees. 

9. Mentor może współpracować corocznie z maksymalnie dwoma Mentees.  

§ 2 Uczestnicy Programu 

1. Mentorami w Programie są pracownicy MF zgłoszeni do CWB, którzy: 

1) posiadają doświadczenie z zakresu podatków oraz zarządzania zespołem; 

2) wyrazili zgodę na udział w Programie; 

3) zostali wyłonieni przez MF do Programu. 

2. Mentees w Programie są studenci/tki, którzy/re: 

1) studiują na III roku I stopnia lub II roku II stopnia kierunku Rachunkowość 

i controlling; 

2) planują zakres tematyczny pracy dyplomowej/magisterskiej w obszarze podatków; 

3) odbywają studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym; 

4) przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie do CWB i zostali 

zakwalifikowani przez CWB do spotkania z Mentorem; 

5) odbyli rozmowę rekrutacyjną z Mentorem przy współudziale osoby wyznaczonej 

przez CWB i zostali zakwalifikowani do udziału w Programie. 

 

§ 3 Rekrutacja do Programu 

1. MF do dnia 01.10 danego roku akademickiego jest zobowiązane do przekazania 

mailowo do CWB listy i profili pracowników MF, wytypowanych na Mentorów, 
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zawierającą imię i nazwisko, stanowisko, ich służbowe dane do kontaktu tj. adres  

e-mailowy i nr telefonu oraz ich profile zawodowe, sporządzone na formularzach 

stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu. MF zobowiązuje się do zapoznania 

Mentorów z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

2. Rekrutacja Mentees do Programu jest przeprowadzona przez CWB corocznie  

w październiku,  na następujących zasadach: 

1) w pierwszym tygodniu października danego roku akademickiego studenci/tki 

zapoznają się z ogłoszoną na stronie internetowej CWB listą Mentorów, zawierającą 

profil przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu oraz wysyłają on-

line do CWB formularz zgłoszeniowy; 

2) w drugim tygodniu października danego roku akademickiego CWB przy 

współudziale menadżera kierunku Rachunkowość i controlling dokonuje oceny 

formalnej przesłanych zgłoszeń i publikuje w sposób przyjęty na Uczelni listę 

zakwalifikowanych do Programu kandydatów na Mentees. CWB wybiera do rozmowy 

rekrutacyjnej z Mentorem maksymalnie pięciu kandydatów na Mentees i przesyła 

formularze do wskazanych Mentorów; 

3) w trzecim tygodniu października danego roku akademickiego odbywają się 

rozmowy rekrutacyjne między Mentorami a kandydatami na Mentees przy 

współudziale osoby wyznaczonej przez CWB; 

4) po wyłonieniu par mentoringowych, tj. Mentora i Mentee, CWB przekazuje Mentee 

dane kontaktowe Mentora zawierające imię, nazwisko, mail służbowy i/lub telefon 

służbowy; 

5) CWB publikuje w sposób przyjęty przez Uczelnię listę Mentee zakwalifikowanych 

przez Mentorów do Programu; 

6) w czwartym tygodniu października danego roku akademickiego CWB organizuje 

i przeprowadza: 

a) 3 godzinne szkolenie wprowadzające do procesu mentoringowego dla Mentorów; 

b) 2 godzinne szkolenie wprowadzające do procesu mentoringowego dla Mentees. 

§ 4 Realizacja Programu przez Uczestników 

1. Realizacja Programu przez Mentorów i Mentees trwa od dnia 01.11 do dnia 30.04 

danego roku akademickiego w oparciu o następujące zasady: 

1) częstotliwość spotkań wynosi minimum 1 spotkanie na miesiąc. Łączna minimalna 

liczba spotkań mentoringowych wynosi 6; 

2) przewidywany czas pojedynczego spotkania obejmuje minimum 45 minut; 

3) formy kontaktu pomiędzy Uczestnikami Programu obejmują konsultacje telefoniczne 

lub online, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba i okoliczności zewnętrzne to umożliwią, 

także bezpośrednie spotkania, z zastrzeżeniem, że UEW i MF nie pokrywają kosztów 

z tym związanych; 

4) materiały pomiędzy Uczestnikami Programu przekazywane są elektronicznie 

z zachowaniem zasad należytej ostrożności. W przypadku, kiedy zakres 

przekazywanych informacji będzie wymagał zabezpieczenia, dokumenty będą 

zaszyfrowane, np. dokument w formacie pdf zabezpieczony hasłem lub  spakowane 

pliki za pomocą ZIP/7Zip/RAR zabezpieczone hasłem. Hasło składające się z co 

najmniej 8 znaków, zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne 
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będą zmieniane każdorazowo przy wysyłaniu wiadomości lub np. raz dziennie. Hasło 

będzie dostarczone innym kanałem niż plik - może być to SMS na wskazany numer 

telefonu lub podanie hasła w rozmowie telefonicznej. Maile z dokumentami 

przekazywane będą wyłącznie z i na uzgodnione przez Mentora i Mentee adresy 

mailowe.  

2. Mentorzy i Mentees zobligowani są przed zakończeniem Programu do wypełnienia 

elektronicznej, anonimowej ankiety ewaluacyjnej dostępnej na stronie CWB. 

3. MF może zaoferować Mentees dodatkowe formy aktywności realizowane podczas 

Programu, które dotyczą: 

1) szkoleń niezbędnych do realizacji Programu; 

2) bezpłatnych praktyk zawodowych w MF realizowanych  w oparciu o odrębną umowę 

pomiędzy studentem/ką a MF. 

§ 5 Prawa i obowiązki Mentees 

1. Mentee zobowiązuje się do: 

1) czynnego uczestnictwa w realizowanym przez CWB 2 godzinnym szkoleniu 

wstępnym na temat procesu mentoringowego; 

2) zainicjowania pierwszego, indywidualnego kontaktu z Mentorem; 

3) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z Mentorem; 

4) punktualnego stawiania się na spotkania umówione z Mentorem; 

5) przestrzegania zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku Programu; 

6) zachowania tajemnicy informacji udostępnianych w czasie trwania Programu i po jego 

zakończeniu, w przypadku przekazania jemu danych bądź informacji prawnie 

chronionych, na podstawie odrębnego upoważnienia; 

7) poinformowania CWB o wszelkich zmianach związanych z własnym udziałem w 

Programie; 

8) zgłaszania do CWB trudności związanych z kontaktowaniem się z Mentorem; 

9) utrzymywania kontaktu z CWB (odpisywania na maile, odpowiadania na telefony); 

10) wzięcia udziału w ewaluacji Programu (wypełnienia anonimowej ankiety 

ewaluacyjnej); 

11) wyrażenia zgody na wykorzystanie efektów swojej pracy dyplomowej/magisterskiej 

i przekazania kopii obronionej pracy do MF, na zasadach zawartych w odrębnej 

umowie, zawieranej pomiędzy MF a Mentee; 

12) zapoznania się z klauzulą informacyjną przy zgłoszeniu do Programu, która stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 6 Prawa i obowiązki Mentorów 

1. Mentor zobowiązuje się do: 

1) wykonywania terminowo i z należytą starannością zadań objętych świadczeniem 

mentoringu; 

2) dzielenia się swoją wiedzą, praktyką i doświadczeniem z Mentee z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych 

oraz tajemnic prawnie chronionych; 
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3) przestrzegania terminu spotkań ustalonych wcześniej z Mentee; 

4) utrzymywania kontaktu z CWB (odpisywania na maile, odpowiadania na telefony); 

5) niezwłocznego przekazywania w formie elektronicznej i telefonicznej informacji 

o wszelkich zmianach i trudnościach we współpracy i kontakcie z Mentee; 

6) poinformowania CWB niezwłocznie o przerwaniu lub trudnościach związanych z 

realizacją mentoringu; 

7) wzięcia udziału w ewaluacji Programu (wypełnienia anonimowej ankiety 

ewaluacyjnej); 

8) zapoznania się z klauzulą informacyjną, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 

53-345 Wrocław. 

2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu spełnia obowiązek informacyjny wobec 

Mentorów i Mentee poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej jako załącznik do 

Regulaminu. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnika do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, 

z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 


