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Autorski Program Studium Eksperckiego opracowany jest przez Jacka Santorskiego  
we współpracy z zespołem Values_ oraz firmą 4 Results pod patronatem merytorycznym  
Szkoły Biznesu PW.

KRYZYS PRZYWÓDZTWA

Kryzys przywództwa na świecie i deficyt autentycznych autorytetów w Polsce uzasadniają coraz 

szersze zainteresowanie mentoringiem w firmach oraz mentoringiem społecznym, obejmującym 

liderów sektora publicznego, administracji, samorządów, fundacji.

MENTORING : WCZORAJ - DZIŚ – JUTRO

„Pojęcie mentoringu wywodzi się z mitologii greckiej. Według Homera Odyseusz, udając się na  
wojnę trojańską, powierzył pieczę nad edukacją syna Telemacha swojemu przyjacielowi Mentorowi.  
Przekaż swoją wiedzę i doświadczenie mojemu synowi – powiedział. Przyjaciel dobrze wywiązał się  
z zadania, stając się na wieki symbolem oparcia dla młodego człowieka. Do tej swoistej, znanej od 

wieków, relacji mistrz – uczeń nawiązuje coraz większa liczba współczesnych organizacji, wdrażając 

programy mentoringu. Zapotrzebowanie na mentorów stale wzrasta – biznes, edukacja, wspieranie 

przedsiębiorczości – to obszary, w których wzrost ten jest najbardziej dynamiczny.” 

            Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska.  

W dwóch ostatnich dekadach XX wieku rozwijane były systemy mentoringu w firmach  
o zaawansowanej kulturze. Szkolenia w zakresie mentoringu uczyły jak wdrażać, prowadzić  
i odnajdywać się w takich programach.

W XXI w zaszła zmiana - firmy coraz rzadziej dysponują budżetami na wdrażanie systemów 

mentoringu, jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na naturalne autorytety, na funkcje mentoringu  
w organizacjach. Mentor i relacje mentoringowe dziś i jutro - są i będą mniej hierarchiczne, mniej 

formalne, realizowane w różnych wariantach relacji (aż po „reverse mentoring"), w różnej skali  
(e-mentoring /sieci) i zakresach (od rozwoju zawodowego po „mentoring dla duszy").
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OSOBA MENTORA – AUTORYTET

Z uwagi na to, że trudno nawet przewidzieć jak będą ewoluowały modele mentoringu w najbliższym 

dziesięcioleciu, w naszym Studium koncentrujemy się bardziej na osobie mentora, psychologii 

relacji i rozwoju liderów, aniżeli na modelach, systemach i narzędziach mentoringu. Jednocześnie 

syntezę wiedzy o systemach mentoringu podajemy w oparciu o najlepsze praktyki i zrozumienie 

najnowszych trendów HR.

AUTORSKI PROGRAM JACKA SANTORSKIEGO

jest dopełnieniem dla kursów mentoringu, coachingu, coachingowego zarządzania i przywództwa 

jakie można odbyć w innych ośrodkach. Jest naturalną kontynuacją programu Akademii Psychologii 

Przywództwa (APP), Szkoły Biznesu PW i Values_

SUPERWIZJA

Dodatkowym elementem wyróżniającym nasze podejście jest koncentracja na osobistej superwizji 

mentora oparta na nowoczesnym podejściu psychodynamicznym i inspiracjom  innych szkół 

psychoterapii (Gestalt, Erickson, Rogers) oraz filozofii.

AUTORYTET - OSOBISTA MARKA

Proponujemy mentorom, wspierającym rozwój innych, dalszą pracę nad sobą - osobistym rozwojem, 

samopoznaniem, zarządzaniem relacjami w roli autorytetu - także w kontaktach społecznych, 

medialnych, w sferze spójnej „osobistej marki” i „zarządzania reputacją", jak „być kimś”... 

Nieszczęśliwym rodzicom trudno wychować szczęśliwe dzieci. My chcemy rozwijać „szczęśliwych 

mentorów" ☺

INNOWACJE

Z misji Values: „Chcemy wspierać takie przemiany przywództwa w Polsce by służyło ono innowacjom, 

wyławianiu i wspieraniu talentów, realizacji twórczych przemian od zastosowania nowych technologii 

przez nowatorskie rozwiązania organizacyjne, po inspirujące relacje.
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Program eksperckiego studium SZKOŁY MENTORÓW kierujemy:

• w pierwszej kolejności do Absolwentow APP którzy chcą pogłębić pracę nad swoim 

osobistym autorytetem

• do Top Managerów realizujących role mentora zarówno w formalnych programach mentoringu  
jak w formie „zaszytej" w relacji przywódczej - coachingowego zarządzania

• dla Top Managerów rozpatrujących wprowadzenie programu mentoringu w swojej firmie  

• zaawansowanych konsultantów i coachów z doświadczeniami w roli lidera

Absolwenci APP uzyskują 20 % zniżki. Innych kandydatów zaprosimy do podjęcia procedury 

rekrutacyjnej (ankieta, rozmowa) oraz udziału w Warsztacie Adaptacyjnym zawierającym esencję 

przekazu/doświadczenia APP.

CERTYFIKATY:

Absolwenci Studium, którzy opracują „case study” z procesu mentoringowego w ramach programu 

otrzymają licencję mentora Values / 4R / Szkoły Biznesu PW, podpisaną osobiście przez Jacka 

Santorskiego i Roba Kaisera - współtwórcę modelu Versatile Leadership i partnera Values,  
Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz prezesa firmy 4 Results

Osoby, które ukończą studium, a nie będą zainteresowane opracowaniem Case Study,  
otrzymają świadectwo ukończenia Eksperckiego Studium Szkoły Mentorów Jacka Santorskiego  
Values / 4R / Szkoły Biznesu PW

DLA KOGO?
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1. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI :

• synteza klasycznej i  zaktualizowanej na dziś (najnowsze kierunki i  prognozy rozwoju tej dziedziny), 

wiedzy o tym czym jest mentoring w organizacjach biznesowych i sektorze społecznym, jak 

wdrażać systemy mentoringu, jak realizować role mentora - modele, narzędzia, techniki, dobre 

praktyki

• modele zarządzania i przywództwa coachingowego, wątki i „momenty” mentoringu - wsparcia 

osobistego i zawodowego rozwoju realizowane w roli lidera - szefa, specjalisty, eksperta których 

realizacja nie wymaga formalnego programu mentoringu

• rozwój znajomości i umiejętności stosowania modelu Versatile Leadership: narzędzia mentoringu 

jako umocnienie przywództwa strategicznego i angażującego oraz zastosowanie modelu 

dopełniających się kompetencji i monitoringu „przegięć” w roli coacha, mentora i w zarządzaniu 

przez wartości

• utrwalenie zastosowania w mentoringu i coachingowym zarządzaniu zaawansowanych narzędzi 

inspiracji i wpływu; metafora, story telling, value clarification, mapy rozwoju, eksperyment, atraktory 

osobistej zmiany – mikrokorekty, nawyki, zasady, techniki prowokatywne

2. ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ MENTORA / AUTORYTETU

• JA - wgląd w osobiste mechanizmy uczenia się, inspiracji i rozwoju, wgląd w 

mechanizmy  emocjonalne i charakterologiczne związane z podejmowaniem roli autorytetu, 

doradcy, udzielania wsparcia i inspirowaniu rozwoju, bycia dla kogoś „osobą ważną” - jak unikać 

pułapek ego, nadmiarowości, zachować spójność, prostotę a zarazem realizować oczekiwania 

związane z rolą.

• DRUGA OSOBA - zrozumienie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym, ścieżką kariery  
i „stawania się kimś”, wgląd w nieświadome często mechanizmy zależności, idealizacji i dewaluacji 

autorytetu, wgląd i zrozumienie charakteru drugiej osoby i jej możliwości rozwoju, dojrzewania 

osobowości, przekraczania ograniczeń i uruchamiania ukrytego potencjału

CELE PROGRAMU
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• RELACJA 
znajomość mechanizmów i wgląd w dynamikę relacji autorytet - adept, mentor - mentee: fazy 

relacji, zależność - odrębność, granice, kryzysy i konflikty, interferencja różnych ról

• wgląd w procesy pokrewne do analizowanyvch w psychodynamicznej terapii - przeniesienie - 

przeciwprzeniesienie, reakcje uczuciowe, wzajemny wpływ mentora i mentee.

• ZARZĄDZANIE RELACJĄ

• jak uniknąć błędów, uzależnienia, nadużyć, innych zjawisk destruktywnych?

• jak przez analizę reakcji emocjonalnych, wyobrażeń, sposobu komunikowania i innych 

zachowań, osobisty feedback i konstruktywne konfrontacje, wykorzystać relacje jako 

„laboratorium”, przestrzeń do uczenia się i budowania dojrzałych relacji i ich rozwoju?

3. ROZWÓJ OSOBISTY

• pogłębienie samopoznania, wzbogacenie umiejętności budowania dojrzałych relacji, 

pomocnego  wpływu i inspiracji - korzyści w życiu osobistym rodzina/dom, w relacjach z dziećmi, 

społecznych i innych

• umacnianie „osobistej marki”, roli autorytetu w środowisku społecznym i zawodowym, rozwój 

kompetencji społecznych i medialnych, „stawanie się kimś” i jednocześnie „zapominanie o sobie"  
w imię osobistej misji i wartości

• inspiracje rozwoju, wymiana doświadczeń i wsparcie codziennego treningu - ruch, sport, 

mindfulness, stress management, resilience, programy rozwoju - dostęp do mapy wiodących 

ośrodków w Polsce i za granicą

4. SPOŁECZNOŚĆ

Intencją programu jest tworzenie społeczności liderów, których łączą bliskie wartości, cele społeczne 

i biznesowe - selektywne podłączenie do networkingu podobnych nam liderów w Polsce i na całym 

świecie.
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LABORATORIA SUPERWIZYJNE

W każdym module  4 h w małych grupach (8 osób) - regularne omówienia realizowanych procesów 

mentoringu lub wybranej relacji lider - adept, odtwarzanie sytuacji znaczących drogą inscenizacji, 

feedbacku od prowadzącego i grupy, pogłębienie ujawnionego materiału, analiza relacji, ćwiczenia 

technik rozmowy, planowanie procesu rozwoju adepta.

Zajęcia prowadzą trenerzy Values_ legitymujący się doświadczeniem z superwizji terapeutycznej, 

rotacja trenerów - stała grupa (przyjęliśmy zasadę, że grupy będą w stałym składzie, natomiast 

trenerzy będą rotować).

WARSZTATY LEADERSHIP/MENTORING

W każdym module 4 h w całej grupie. Tematy: mentoring moments/moje doświadczenia  
z autorytetami (cały zespół), kontakt, doświadczenie, eksperyment - inspiracje terapii Gestalt  
(J. Santorski, T. W. Eichelberger), metafora, story telling uruchamianie potencjału świadomości  
- inspiracje Terapii Ericksonowskiej (K. Klajs), dynamika relacji pomagania - inspiracje terapii 

psychodynamicznej (dr M. Goryniak),  model Versatile Leadership w praktyce mentora, mapy wartości  
i praca z nawykami (Ewa i Sławomir Błaszczak - 4R), mindfulness, obecność, reset, doświadczenie 

obecności i jedności w praktyce lidera/mentora (T. W. Eichelberger), narzędzia coachingu  
- repetytorium (Ewa i Sławomir Błaszczak).

WYKŁADY

Propedeutyka mentoringu (program w materiałach dodatkowych) - dr Małgorzata Sidor Rządkowska, 

teorie rozwoju człowieka dorosłego - od inicjacji do samorealizacji, rozwój przez kryzysy, twórcze 

destrukcje w życiu odważnych ludzi, opór i podatność na innowacje, jak wspierać i inspirować do 

zmian (modele antropologiczne, kliniczne i naukowe - zespół pod kier. J. Santorskiego) Relacja mistrz - 

uczeń w tradycjach Wschodu i Zachodu (dr Adam Aduszkiewicz), stosowanie paradoksu, elementów 

prowokacji i konfrontacji w roli autorytetu (Tomasz Jamroziak) Ponadto cykl wykładów „CHARAKTERY” 

na temat problemów, przemian i rozwoju osobowości od narcyzmu, obsesji, paranoi, osobowości 

histerycznej po zdrowe EGO.

STAŁE ELEMENTY PROGRAMU
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SESJA 1 SESJA 2 SESJA 3 SESJA 4 SESJA 5 SESJA 6 SESJA 7

Piątek 

(godz.16-20)

Wykłady 

Jacek  
Santorski 

Wykład 

Wprowadzający

Cele i program.

Pułapki na 

drogach 

rozwoju

- „spiritual 

materialism.

Małgorzta Sidor 

Rządkowska 

Propedeutyka 

mentoringu I

Małgorzata 

Sidor 

Rządkowska 

2.5h

Propedeutyka  

mentoringu II

Małgorzata Sidor 

Rządkowska   
2.5 h

Propedeutyka 

mentoringu II

Małgorzata 

Sidor 

Rządkowska  
2.5 h

Propedeutyka 

mentoringu IV

Zespół pod  
kier. JS  
Teorie rozwoju 

człowieka 

dorosłego  
– od inicjacji do 

samorealizacji 

(modele 

antropologiczne

, kliniczne  
i naukowe)

Relacja  
mistrz-uczeń  
w tradycjach 

Wschodu  
i Zachodu  
Dr Adam 

Aduszkiewicz 

1.5h

Terapie 

prowokatywne 

T. Jamroziak

Wykład na 

życzenie  
(do ustalenia  
z uczestnikami)

1 h -  
Jacek Santorski  
i Martyna 

Goryniak

Charaktery Charaktery Charaktery Charaktery Charaktery Charaktery Charaktery

Sobota 

(godz. 9-13)

Laboratoria 

superwizjyjne  
4h w grupach 8 

-osobowych

„Sesja 

otwarcia” 

Mentoring 

Moments  
z autoryteteami 

prowadzą JS, 

Ewa i Sławek 

Błaszczak 4R, 

trenerzy 

(wszystkie  
grupy łącznie)

Warsztat 

całodniowy 

Laboratoria 

superwizyjne

Laboratoria 

superwizyjne

Laboratoria 

superwizyjne

Laboratoria 

superwizyjne

Laboratoria 

superwizyjne

Wojciech 

Eichelberger 

Mindfulness, 

obecność, reset

– integracja 

wewnętrzna 

mentora 

(wszystkie grupy 

łącznie)

(godz. 14-18)

Warsztaty 4h  
dla wszystkich 

grup łącznie

„Sesja 

otwarcia” 

Mentoring 

Moments  
z autoryteteami 

prowadzą JS, 

Ewa i Sławek 

Błaszczak 4R, 

trenerzy 

(wszystkie  
grupy łącznie)

Warsztat 

całodniowy 

Gestalt -Jacek 

Santorski, 

Kontakt, 

doświadczenie 

- experyment

Psychodynamika 

relacji – wgląd  
w nieświadome 

procesy – 

inspiracje teorii 

psychodynamicz-

nej  Martyna 

Goryniak

Otwieranie 

umysłu mentora, 

story telling - 

podejście 

ericksonowskie 

Krzysztof Klajs

4R - Versatile 

Mentoring  
– model 

wszechstronneg

o mentora  
w relacjach 

mentoringowych 

Mapy rozwoju, 

odkrywanie 

wartości, 

narzędzia 

mentoringu  
w praktyce - 4R

Finał: pokaz 

studiów 

przypadków, 

planowanie 

dalszej drogi…
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DR ADAM ADUSZKIEWICZ

Doktor filozofii, etyk, mentor, konsultant, coach, jednocześnie top 

manager, wieloletni dyrektor HR w międzynarodowych I polskich 

korporacjach. Posiada wszechstronne doświadczenie i liczne 

certyfikaty we wschodnich sztukach walki. Doświadczony  
w przygotowywaniu i wdrażaniu strategii firm oraz projektów 

restrukturyzacyjnych. Prowadzi szkolenia dotyczące zasad  
oceniania, motywowania, rekrutowania pracowników, umiejętności 

menedżerskich, a także (w ramach współpracy z Instytutem  
Psycho - immunologii) z inteligencji emocjonalnej i odporności na 

stres. Interesuje się problematyką etyki w biznesie i tworzy autorskie 

programy szkoleniowe z tego zakresu. Aktualnie jest  prezesem 

zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

EWA BŁASZCZAK

- specjalistka coachingu i mentoringu biznesowego

Absolwentka SGH, Authorised Facilitator Team Diagnostic, team 

coach, trener, coach (certyfikat ICC), Biznes coach ICC, superwizor 

coachingu ICC Poland, trener Akademii Coachingu Menedżerskiego 

4 Results, praktyk clean coaching (praca z metaforą), certyfikowany 

ekspert Extended Disc, ekspert Insights Discovery. 

Doświadczenia biznesowe zdobywała jako ekspert i doradca 

podatkowy w międzynarodowych korporacjach, Menedżer działu 

Transfer Pricing. Rozwojem kadry menedżerskiej zajmuje się od 7 lat. 

Od roku pełni funkcję członka zarządu 4 Results People, której jest 

współwłaścicielką. 

WYKŁADOWCY I TRENERZY
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SŁAWOMIR BŁASZCZAK

– Prezes i właściciel 4 Results Group, specjalista coachingu  
i mentoringu w biznesie

• Absolwent SGH, manager, trener, wykładowca, coach  
i konsultant. Certyfikaty: Lider zmian i kształtowania Kultury 

Organizacyjnej, Coach ICC, Biznes Coach ICC, Trener 

Grupowy (WSPS/LP), superwizor ICC, Trener Akademii 

Coachingu Menedżerskiego 4 Results, ekspert Extended Disc.

• Od 12 lat zajmuje się rozwojem kompetencji kadry 

kierowniczej wyższego i średniego szczebla w wiodących 

firmach na rynku polskim.

• Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrażaniem 

zmian i kształtowaniem funkcjonalnej kultury organizacyjnej 

oraz podnoszeniem efektywności firm. 

• Od czterech lat bliski współpracownik Jacka Santorskiego  
– firmy 4 Results i Values prowadzą szereg wspólnych 

projektów.
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WOJCIECH EICHELBERGER

– senior terapeuta, coach, mentor, superwizor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 70tych 

stypendysta Instytutu Gestalt w Los Angeles Twórca idei i programu 

Instytutu Psychoimmunologii, gdzie pełni funkcję dyrektora 

programowego. Od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, 

m.in.: współtworzył Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości – OTIRO 

oraz Laboratorium Psychoedukacji wraz z Jackiem Santorskim. Jest 

autorem wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, 

antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w mediach: w radiu, 

telewizji prasie. Odwołuje się do terapii integralnej, która oprócz 

psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość. Ceniony 

wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu PW

DR MARTYNA GORYNIAK

Wykładowca i trener Akademii Psychologii Przywództwa  
Szkoly Biznesu PW i Values, dr psychologii

Prowadzi szkolenia i treningi rozwoju osobistego dla managerów. 

Specjalizuje się w pracy z procesami psychodynamicznymi 

w organizacjach oraz w kształtowaniu osobowościowych cech 

naturalnych liderów. Jednocześnie - psychoterapeutka 

w Laboratorium Psychoedukacji. Licencje: Senior Business 

Psychology Consultant VALUES, Terapeuty Laboratorium Psychologii 

Zdrowia, terapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
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TOMASZ JAMROZIAK

Doświadczony coach, trener i mentor.

Psycholog biznesu i certyfikowany trener jogi system BKS Iyengara. 

Doradca zarządów firm, specjalista „resilience training”.  
Psycholog biznesu, licencjonowany trener z międzynarodowym 

doświadczeniem  w zakresie komunikacji, strategii, szkolenia 

trenerów, odporności na stres. Doświadczony i ceniony mówca. 

Specjalizuje się w warsztatach I consultingu dla zarządów. Prowadzi 

autorskie projekty implementacji wartości w firmach. Wysoko 

oceniany przez słuchaczy wykładowca Akademii Psychologii 

Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values.

KRZYSZTOF KLAJS

Coach i mentor z poziomu Top Liderów społecznych i biznesowych

(unikalne doświadczenia) Specjalista psycholog kliniczny, 

psychoterapeuta i superwizor. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji 

Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 

certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for 

Psychotherapy). W latach 80-tych bliski współpracownik Jacka 

Santorskiego w Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkiem 

M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium  
oraz advisory board Jane A. Parsons-Fein Training Institute w Nowym 

Jorku. Prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy i terapii 

ericksonowskiejw Austrii, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, 

Meksyku, Hiszpanii i na Litwie. Założyciel i dyrektor Polskiego 

Instytutu Ericksonowskiego.
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MAREK MATKOWSKI

psycholog, coach i konsultant 

• Wykładowca i trener Akademii Psychologii Przywództwa  
Szkoły Biznesu PW & VALUES

• Członek Rady Ekspertów magazynu Thinktank

• Licencje: Senior Business Psychology Consultant VALUES, 

Terapeuty Laboratorium Psychologii Zdrowia, wieloletni 

współpracownik Jacka Santorskiego

JACEK SANTORSKI

psycholog społeczny i psycholog biznesu, były psychoterapeuta. 

Doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor. 

Od wielu lat nieprzerwanie popularyzuje psychologię w mediach, 

jest autorem 10 poczytnych książek. Prowadzi z Dominiką Kulczyk 

firmę doradczą Values. Specjalizuje się w doradztwie 

dla top managerów i przedsiębiorców, znany jest z inspirujących 

wykładów dla kadry zarządzającej. Dyrektor programowy studiów 

podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole 

Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 1979 - 1999 założył  
i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu Laboratorium 

Psychoedukacji, a w latach 1990-2005 autorskie wydawnictwo  
Jacek Santorski & Co. 
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DR MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

Expert ds coachingu i mentoringu. 

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk 

humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako 

wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA 

oraz podyplomowych w Polish Open University, Akademii Leona 

Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka wielu 

książek, w tym takich pozycji, jak: Coaching. Teoria, praktyka, 

studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), 

Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy 

coacha (Wolters Kluwer 2012). 

W oparciu o wieloletnie badania oraz osobiste doświadczenia 

mentora i tutora akademickiego (program realizowany we 

współpracy z Thames Valley University) przygotowała książkę 

„Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która ukaże się 

w czerwcu 2014 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Jest 

wykładowcą Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych oraz 

Podyplomowego Studium Coachingu prowadzonych wspólnie 

przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium 

Psychoedukacji w Warszawie. Od osiemnastu lat pracuje jako 

trener i konsultant ds. HR w organizacjach różnych branż 

i wielkości. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego 

Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
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ANNA WIECZOREK

doświadczony coach i trener.  

• Wykładowca i trener Akademii Psychologii Przywództwa 

Szkoły Biznesu PW & VALUES (2 lata)

• Trener szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji 

menadżerskich i psychospołecznych: efektywna 

komunikacja, budowanie relacji z klientem, 

implementacja wartości korporacyjnych, 

• Wykładowca akademicki, m. in. trener szkoleń w ramach 

specjalizacji „Psychologia Organizacji i Pracy” Wydziału 

Psychologii UW

• Prowadzi procesy konsultacji społecznych  
i alternatywnych rozwiązywań konfliktów społecznych 

Licencje: Business Psychology Consultant VALUES,  

Licencja metodologii Versatile Leadership (LVI), licencja 

metodologii Master Person Analysis i Master Competence, 

magister psychologii i socjologii, studia doktoranckie  
(w trakcie)
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Konferencja „Coaching na scenie wewnętrznej”  
- Rob Kaiser, Jacek Santorski 
(dla uczestników Studium nieodpłatnie) – listopad 2014

„Być sobą - być kimś” - zarządzanie osobistą marką 

lidera/autorytetu - model 12 wymiarów działania 

efektywnego lidera – Kevin  Murray
 (dla uczestników Studium nieodpłatnie) – 22.10.2014

udział w „Grupie Otwarcia” w Laboratorium 

Psychoedukacji (rekomendacja dla chętnych)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

JACEK SANTORSKI_SZKOŁA MENTORÓW
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Proponowany program wykładów 

„Propedeutyka mentoringu”

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

Wykład I.  
Pojęcie i istota mentoringu

• Starożytne korzenie relacji mistrz-uczeń

• Przegląd współczesnych sposobów rozumienia pojęcia „mentoring”

• Mentee, mentorowany, podopieczny, czy protegowany? – kilka uwag terminologicznych

• Mentoring rozwojowy a mentoring kariery

• Mentoring a inne formy wspierania rozwoju (coaching, doradztwo, szkolenie itp.)

• Zasady i dylematy etyczne w pracy mentora 

Wykład II.  
Zawieranie kontraktu mentoringowego

• Kontrakt merytoryczny – ustalanie celów i zadań

• Kontrakt psychologiczny – wzajemny szacunek, szczerość, poufność, sposób zwracania 

się do siebie, prawo do posiadania odmiennych opinii itp.

• Kontrakt organizacyjny – miejsce, termin, czas trwania spotkań, zasady ewentualnego 

odwoływania itp.

• Krótki przegląd podstawowych technik mentoringu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, 

parafrazowanie, przekazywanie informacji zwrotnych, udzielanie rad, prowadzenie 

rozmowy w oparciu o model GROW)

• Najczęściej występujące trudności w relacji mentoringowej i sposoby ich przezwyciężania

MATERIAŁY DODATKOWE

JACEK SANTORSKI_SZKOŁA MENTORÓW

17

Kontakt

Wprowadzenie

Dla kogo?

Cele programu

Stałe elementy programu

Program

Wykładowcy i trenerzy

Wydarzenia towarzyszące

Materiały dodatkowe

Nasi mentorzy

Rekrutacja i zapisy



Wykład III.  
Wdrażanie mentoringu w organizacji

• Krótki przegląd korzyści dla firmy, podopiecznych i mentorów

• Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji

• Zagadnienia, które trzeba rozważyć przed wdrożeniem programu

• Etapy wdrożenia programu

• Dobór par mentor-podopieczny

• Zadania działu HR

• Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu

• Superwizja mentorów 
 

Wykład IV.  
Programy mentoringowe – przegląd dobrych praktyk

• Mentoring biznesowy – doświadczenia firm różnych branż i wielkości

• Mentoring i tutoring akademicki

• Mentoring społeczny

• Mentoring wspierający przedsiębiorczość

• Programy intermentoringu pokoleniowego
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ROLA MENTORA, 7 kroków, 7 pytań 

7 Kroków do mentoringu wszechstronnego przywództwa - Jacek Santorski

(opracowane dla dwumiesięcznika „Coaching” maj, 2014)

Jesienią 2014 zaczniemy piątą edycję Akademii Psychologii Przywództwa i przewidujemy otwarcie 

Szkoły Mentorów. Z tej perspektywy wyłania się ciąg zdarzeń:

1. Światowy kryzys i nasze próby znalezienia klucza do tego co się zdarzyło.  
Podpowiedzi noblistów - Akerlofa i Schillera (zwierzęce instynkty) oraz Tverskyego i Kahnemana: 

(świat na styku społeczeństwa i ekonomii jest bardziej złożony a ludzie mniej racjonalni - niż dotąd 

myśleliśmy). Co z tego wynika? Wzmożona odpowiedzialność liderów, którzy albo pchają rynek do 

baniek spekulacyjnych, a firmy do niezrównoważonych wzrostów - albo ogarniają całość i pomimo 

turbulencji prowadzą ludzi w oparciu o swój naturalny autorytet i proste zasady przez niezbędne 

korekty kursu, budują morale, wspierają „resilience". 

2. Za jedno z najlepszych źródeł inspiracji dla liderów na te „ciekawe czasy" światowe thinktanki 

uznały proste zasady, model przywództwa i efektywnej organizacji opisane, w oparciu o bardzo 

solidne badania, w książkach Jima Collinsa. Przywództwo 5-go poziomu, zasady - najpierw kto, 

magia i, oraz zasada jeża, naturalna dyscyplina, selektywne innowacje i wartości okazują się dziś 

bardziej pomocne niż złożone i rozbudowane teorie i modele. (Esencja tego podejścia zaszyta jest 

w „12-tu pytaniach Jima" zawieszonych niedawno na www.jimcollins.com i jego najnowszej książce 

„Wielcy z wyboru"). 

3. Znaliśmy odkrycia Collinsa i dzięki inspiracji z książek „Wizjonerskie Organizacje”, „Od dobrego do 

wielkiego" pomagaliśmy w startupach i przemianach kilkunastu elitarnych polskich firm i ich liderów. 

Dziś uznaliśmy, że nadszedł moment, żeby ten paradygmat upowszechnić - jednak tu pojawił się 
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problem. Okazało się, że zdecydowana większość polskich firm prowadzona jest z godną 

bohaterów książek Collinsa determinacją, jednak ich kultura, wzorce relacji i przywództwa są 

hierarchiczne, autorytarne, oparte znacznie bardziej na podporządkowaniu niż zaangażowaniu 

pracowników. Ten wzorzec relacji, zdiagnozowany przez prof. Janusz Hryniewicza z UW jako 

„biznesowe folwarki", sprawdzał się u nas dotąd, gdy biznes był prosty, oparty na konkurowaniu 

ceną i ilością oraz dostawami i zleceniami opartymi na „układach". Paradoksalnie w ten 

właśnie sposób zbudowaliśmy naszą gospodarczą „zieloną wyspę". Dopiero teraz, w drugiej 

dekadzie XXI w. gdy nadchodzi czas konkurowania jakością, innowacjami technologicznymi  
i marketingowymi, relacjami i wartościami dodanymi, stajemy wobec tych samych wyzwań  
co firmy zachodnie, które dogoniliśmy metodami autorytarnymi. 

4. W obliczu tego wyzwania szukaliśmy modelu, paradygmatu przywództwa, który pomoże polskim 

firmom zacząć tam gdzie jest ich tradycjonalny „skrypt", w drodze do nowoczesności, żeby  
w oparciu o realizm psychologiczny przeprowadzić nasze organizacje „od dyktatury do 

demokratury", zanim podpowiemy jak osiągają swoje sukcesy liderzy 5 go poziomu, 

„transormacyjni" czy „mindful". Źródłem takim okazało się Wszechstronne Przywództwo Kaisera  
i Kaplana. W kategoriach tego modelu przechodzimy, właśnie dziś, przemianę od przywództwa 

„forsującego" do „angażującego", nie rezygnując z tego pierwszego, dbając tylko by go „nie 

przeginać" .Takie ujęcie drogi zmian jest „do przyjęcia" dla polskich liderów, bo nie wymaga od nich 

wyrzeczenia się przeszłości a jedynie otwarcia na nowe możliwości. 

5. Model Wszechstronnego Przywództwa - Versatile Leadership - jest podstawą APP. Jednocześnie 

proponujemy przedsiębiorcom, prezesom i dyrektorom biorącym udział w programie intensywny 

trening psychologiczny, „pracę nad sobą". Chodzi o to, żeby tak zarządzać sobą i relacjami aby  
„być kimś", budować autentyczny autorytet kierując ludźmi poprzez odwołanie do strategii  
i jednocześnie dbając o jakość poziomu operacyjnego, angażując współpracowników do 

wewnętrznych konsultacji, prowadząc bardziej przez zapytania niż własne opowieści - 
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jednocześnie rozliczać biznes, projekty, egzekwować standardy i rezultaty. Podobne projekty 

realizuje w firmach swoich klientów grupa 4 Results - dzięki czemu grono liderów, do których 

docieramy z programami „od folwarku biznesowego do nowoczesnego zarządzania", to już kilkaset 

osób w każdym roku. 

6. Ze studiów nad „folwarcznym DNA” albo „swojskim forsującym" podejściem wynika, że nie jest to 

tylko kwestia autorytarnego nastawiania i stylu pracy liderów.  Folwark - to relacje. Według badań 

prof. Hryniewicza blisko 80% badanych pracowników dobrze się „odnajduje" w podporządkowanej 

roli, ograniczeniu podmiotowości, kompensując poczucie degradacji w „rodzinnych" grupkach 

tworzących korporacyjne silosy. W odróżnieniu od znanych (z historii) autorytaryzmów zachodnich, 

naszego kapryśnego pana można podjąć pod kolana lub schować się w gąszczu „dupokrytek”  
i firmowych koterii. Dlatego dochodzimy do wniosku, że nasze działania nie mogą ograniczać się 

do edukacji liderów. Pracujemy nad tym jak ich wyposażyć w narzędzia kaskadowania, tworzenia 

„atraktorów zmian”, np. przez wprowadzanie prostych zasad, nowych nawyków i rytuałów  
i sprzyjające zmianie „story telling". Takim właśnie wehikułem kontynuacji i utrwalania zmian 

czynimy m e n t o r i g. Mentoring wspierający przemiany. 

7. Dramatyczne zdarzenia dziejące się poza naszą wschodnią granicą nadają nowy sens naszej misji. 

Odejście od stereotypów i wzorców autorytarnej organizacji staje się w tym kontekście nie tylko 

użyteczną wymianą stylu, który już „gorzej działa", na skuteczniejszy biznesowo. Dziś widzimy, że 

przeobrażenia, w których uczestniczymy w biznesie mają szerszy i głębszy wymiar dla naszych 

organizacji i relacji społecznych. Stoimy na straży przemian cywilizacyjnych, które zwłaszcza od 

ostatnich 25 lat związane są z bezprecedensową w historii szansą dla Polski i ochroną przed jakże 

realnymi zagrożeniami. Mentorzy działający na rzecz podmiotowości, demokratyzacji relacji  
i klimatu dla innowacji staja się najważniejszym „zasobem społecznym" jaki możemy umacniać.

21

JACEK SANTORSKI_SZKOŁA MENTORÓW

Kontakt

Wprowadzenie

Dla kogo?

Cele programu

Stałe elementy programu

Program

Wykładowcy i trenerzy

Wydarzenia towarzyszące

Materiały dodatkowe

Nasi mentorzy

Rekrutacja i zapisy



7 Pytań na drodze do Wszechstronnego Mentoringu – Sławomir Błaszczak

Kroki opisane przez Jacka, osobiście odbieram jako odkrycie Misji dla tych, którzy są, lub chcą być 

Mentorami. Mentoring to wyraz odpowiedzialności społeczna i biznesowa, kształtowanie liderów  
w złożonym świecie ale również naszych następców, którzy wskażą co i jak dalej. 

Mentor nie musi mieć monopolu na jedyna prawdę, mieć rację lub wskazywać kto ją ma. Mądrość 

życiowa oznacza również wiedzę jak zarządzać sobą, swoją siłą i słabością, jak dostrzegać 

indywidualny potencjał drugiego człowieka i wiedzieć, co go uwolni. Tak rozumiana mądrość jest 

jednym z fundamentów dobrego mentoringu. Niewątpliwie między Mentorem a Mentee powstaje 

relacja,  która zobowiązuje przede wszystkim Mentora, dlatego warto objąć tę rolę szczególną 

refleksją. W Akademii Mentoringu jednym z celów, na którym się koncentrujemy jest kształtowanie 

nawyków, automentoringu:

1. Kto dla mnie był Mentorem i co dzięki temu dostałem? Jakim mentorem chcę być? 
Każdy z nas ma w pamięci takie szczególne momenty kiedy ktoś z pozycji autorytetu wpływał  
na nasze życie, wartości, przekonania, decyzje (tzw. mentoring moments). Czasem jedno zdanie 

wpływało na nas mocniej niż lata edukacji. To pokazuje jak dużo może wnieść w życie innych ktoś, 

kto role Mentora pełni świadomie I odpowiedzialnie. Jeden z moich szefów znacząco wpłynął na 

moje podejście do biznesu jednym zdaniem „Don’t ask leadership, take leadership”. Wiedział kiedy 

i jak to powiedzieć, nie był to często powtarzany przez niego slogan ale „precyzyjne cięcie”, 

przeznaczone dla mnie. 

2. Jakiego Mentora potrzebuje mój Adept? 
Z doświadczeń wielu ludzi wynika, że rolę Mentora w ich życiu pełnił ktoś, kto potrafi nawiązać  
z swoim podopiecznym szczególną relacje, potrafił dostosować się do sposobu myślenia, 
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komunikowania i dzięki temu wiedział jak trafić do serca i umysłu. Wspomniane wcześniej 

forsowanie czyli np. dzielenie się swoimi doświadczeniami przez wskazówki na niektórych działa 

jak płachta na byka, z kolei inni potrzebują takich inspiracji by ruszyć z miejsca w swoją drogę. 

Nigdy nie zapomnę zdziwienia na twarzy mojego Mentora, który tak zareagował gdy opisywałem 

jaką drogę zawodową chcę przebyć. Jego twarz mówiła mniej więcej – „Czemu chcesz sobie 

zrobić taką krzywdę?!”. Z całego procesu mentoringowego zmieniło mnie to najbardziej i jestem 

mu wdzięczny, że zrobił to bez słów i tak naturalnie, tego potrzebowałem by zmądrzeć.  

3. Jak będę budować relację by nie uzależniała? 
W relacji uczeń – mistrz, naturalny mechanizm to wzajemna zależność, która może przerodzić się  
w szkodliwe dla Mentee uzależnienie. Jest to psychologiczny process, którym trzeba zarządzać. 

Uczymy tego w naszej Akademii.  

4. Czy chcę być wzorem do naśladowania czy raczej uważnym wyzwalaczem potencjału? 
To pytanie odróżnia nauczyciela od mentora. Mentor, który osiągnął sam wiele i chce aby jego 

podopieczny podążał tą drogą pewnego sukcesu nie jest mentorem. Zrozumiałem to gdy kilka lat 

temu wziąłem kilka lekcji nauki gry na gitarze jazzowej. Sam miałem doświadczenie po drugiej 

stronie, kilka osób jeszcze na studiach poprosiło mnie abym nauczył ich grać na gitarze. 

Pomyślałem wtedy „co jest szczególnego w mojej grze? Tego ich nauczę.” Po kilku lekcjach 

mozolnych prób naśladowania mojego stylu grupa ochotników rozpadła się. Jakże byłem 

zdumiony stylem mojego Mentora gitarowego. On się nie popisywał (a jako zawodowiec miał 

czym), to co robił to nazywał mój styl i pomagał mi go rozwinąć. Bardzo budujące doświadczenie.  

5. Jak będę zarządzać własnym ego I swoimi silnymi stronami? 
„Jeśli nie zarządzasz swoim ego to ona zaczyna rządzić Tobą”. Tych słów nauczył mnie Jacek  
i nabrały dla mnie szczególnego znaczenia w kontekście Szkoły Mentorów. W relacji 

mentoringowej pokus bywa wiele by to Mentor był na świeczniku a nie Adept. Ponieważ nie jest to 
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coaching nie ma jednoznacznych wytycznych co do dzielenia się swoim doświadczeniem, 

mądrością, wręcz uczymy się jak poprzez story telling inspirować, uruchamiać.  
Rob Kaiser zatytułował swoją ostatnią książkę „Fear your Strenghts”. Nasze silne strony są częstą 

przyczyną naszych porażek. Dzieje się tak gdy chcąc osiągnąć sukces przeginamy z ich 

stosowaniem. Każdy Mentor musi zarządzać swoimi silnymi stronami, tym bardziej, że w procesie 

mentoringowym ważne jest doświadczenie nie tylko mocy ale i słabości Mentora. Otwartość 

Mentora na swoje słabości zawsze była dla mnie dużą inspiracją.  

6. Skąd będę czerpać siłę gdy jej będzie brakować? 
Każdy ma lepsze i gorsze dni. Wszystkim nam brakuje czasem sił, motywacji, inspiracji. Krok 

pierwszy to akceptacja takiego stanu, autentyczny Mentor jest największą inspiracją dla Mentee. 

Mnie Mentorzy nauczyli, że kiedy masz taki czas to szukaj wsparcia również u swoich 

podopiecznych a nie napinaj się udając, ze wszystko jest super. Bez względu na wyznanie religijne 

polecam wszystkim Mentorom tekst Litanii Pokory napisany przez Tomasza a Kempis.  

7. Na ile świadomy jestem, że mentoring to szansa rozwoju również dla Mentora? 
W dobrym Mentoringu tak się dzieje, że Mentor się dużo uczy bo doświadcza również czegoś 

nowego, poznaje świat innego człowieka na tyle by zobaczyć jak zaskakująco może rozkwitać 

nieujawniony dotąd potencjał. Ciekawość świata i drugiego człowieka u Mentora to ważna 

postawa. Mentoring to wspólna przygoda, odkrywanie świata, choć odrobinę ale jednak  
czynienie go wspólnie lepszym. 

Literatura: 

Metaskrypt Lidera – Jacek Santorski

MENTORING – Małgorzata Sidor Rządkowska
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KEVIN MURRAY

Elitarny brytyjski coach i mentor, specjalizuje się consultingu 

zarządzania relacjami, komunikacji, inspiracji pracowników  
i budowaniem własnej marki, reputacji top managera.

Dyrektor Good Relations Group w Londynie. Autor dwóch bardzo 

wysoko cenionych w Anglii książek „The language of leaders” (2013)  
i „Communicate to inspire” (2014) - druga z nich staje się światowym 

bestselerem. Obie wydamy latem 2014.

22.10 słuchacze Studium Eksperckiego APP wezmą udział  
w spotkaniu pt. „Co to znaczy być sobą - w roli lidera"  

z udziałem Kevina Murraya.

ROB KAISER

Prowadzi ośrodek consultingu i szkoleń wywodzący się z Center  
for Creative Leadership w Greensboro USA. Współtwórca modelu 

Versatile Leadership na którym opieramy model naturalnego 

przywództwa  i program APP. Autor książek „Wszechstonny Lider”  
i „Uważaj na swoją siłę”.

W listopadzie słuchacze Studium Eksperckiego APP wezmą udział  
w wykładzie Roba na temat technik „coachingu na scenie 

wewnętrznej" i pracy z nawykami managera. Podejście to opisane 

jest przez Jacka Santorskiego w „Metaskrypcie Lidera” str. 98

Rob Kaiser jest konsultantem programu naszego  Studium  
dla mentorów i podpisze dyplomy absolwentów.

NASI MENTORZY - guest speakers

JACEK SANTORSKI_SZKOŁA MENTORÓW
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Absolwenci APP uzyskują 20 % zniżki. Innych kandydatów zaprosimy do podjęcia procedury 

rekrutacyjnej (ankieta, rozmowa) oraz udziału w jednodniowym Warsztacie Adaptacyjnym 

zawierającym esencję przekazu/doświadczenia APP

Koszt uczestnictwa w Studium Eksperckim APP – 16.000 PLN netto dla absolwentów APP  
Dla pozostałych: 20.000 PLN netto (w tym jednodniowy Warsztat Adaptacyjny). 

Zajęcia rozpoczynamy w połowie października 2014. Kolejne sesje odbywać się będą raz w miesiącu. 

Powyższe ceny obejmują:

• 7 sesji, 105 h godzin dydaktycznych 

• Świadectwo ukończenia Studium lub Dyplom Studium Eksperckiego APP wraz z licencją mentora  
(po opracowaniu Case Study) Values/4R /Szkoły Biznesu, podpisaną osobiście przez Jacka 

Santorskiego i Roba Kaisera - współtwórcę modelu Versatile Leadership i partnera Values,  
Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz prezesa firmy 4 Results

• Udział w dwóch konferencjach:

• Konferencja „Coaching na scenie wewnętrznej – Rob Kaiser, Jacek Santorski – listopad 2014

• Konferencja „Być sobą – być kimś – zarządzanie osobistą marką lidera/autorytetu  
– model 12 wymiarów działania efektywnego lidera“ – Kevin Murray – 22.10.2014 

Rekrutacja trwa. Zapisy prowadzi sekretariat Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 

szczegółowych informacji merytorycznych udziela osobiście Jacek Santorski,  
santorski@santorski.pl, tel. 502 122 466

REKRUTACJA I ZAPISY
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Grupa Firm Doradczych 

ul. Krucza 24/26, 

00-526 Warszawa

www.values.pl

values@values.pl

tel. (022) 522 36 00
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