


Program Mentoringowy 
EmpowerPL100



Mamy ogromną przyjemność przekazać zaproszenie
do programu EmpowerPL. Będziemy zaszczyceni, jeśli zgodzicie 
się Państwo dołączyć

do grona 100 top Menadżerów i Mentorów, którzy podzielą się

swoimi doświadczeniami.
Po drugiej stronie, w gronie Mentees, znajdą się młodzi Polacy, 
którzy studiują na najlepszych uczelniach w kraju i w całej 

Europie. Do grona 100 Mentees wybierzemy studentów, którzy

wyróżniają się osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz 
angażują się w działania na rzecz innych.

EmpowerPL100 – Program Mentoringowy na 100-lecie 

Niepodległości Polski



PROGRAM MENTORINGOWY

BCG, międzynarodowa firma doradztwa strategicznego 

wraz z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich 

w Wielkiej Brytanii oraz APGEF – Association des 

Polonais des Grandes Ecoles Françaises prowadzi program 

mentoringowy EmpowerPL, w który zaangażowali się prezesi 

i top menadżerowie wielu czołowych firm. To pierwszy program, 

który łączy szefów polskich firm ze studentami i absolwentami 

najlepszych uczelni w Polsce i w Europie. 

W pierwszej, pilotażowej edycji uczestniczyli studenci 

z Wielkiej Brytanii, którzy na co dzień uczą się na takich 

uczelniach jak Oxford, Cambridge, Warwick czy London 

School of Economics.

Celem Programu Mentoringowego w 2018 roku  
jest utrzymanie i poszerzenie współpracy ze studentami 
z Wielkiej Brytanii o młodych Polaków, którzy studiują 
we Francji, Niemczech, a przede wszystkim w Polsce. 
Chcielibyśmy, żeby na 100-lecie Niepodległości w EmpowerPL 

uczestniczyło 100 wybitnych menadżerów oraz 100 
utalentowanych młodych Polaków.



ROLA MENTORA

Każdy Mentor otrzymuje propozycję połączenia 

z jednym studentem, wyróżniającym się pod względem 

osiągnięć akademickich i zawodowych oraz zaangażowania 

w działalność społeczną. Po zaakceptowaniu Mentee, Mentor 

ma 6 miesięcy na odbycie z nim spotkania. Z doświadczeń 

pierwszej edycji EmpowerPL wiemy, że takie spotkania mogą 

mieć różny charakter: indywidualnej rozmowy w biurze, 

wspólnego lunchu lub spędzenia całego dnia z Mentorem. 

Format spotkania jest uzależniony od dostępności, możliwości 

czasowych i logistycznych Mentora.

Zaangażowanie Innowacyjność

Wsparcie

Współpraca

Dzielenie się 
doświadczeniami



MENTEES PROGRAMU EMPOWERPL 
ZALEŻY NA:

Podczas spotkań mentoringowych studenci mieli szansę 

porozmawiać z Mentorami o realiach kariery

w interesujących ich sektorach oraz usłyszeć wskazówki odnośnie 

ich dylematów zawodowych. Mentees często zastanawiają się 

nad tym, czy warto wrócić i pracować w Polsce, czy może 

bezpośrednio po studiach aplikować na MBA. Sprawdzić swoje 

umiejętności w biznesie czy też postawić na karierę naukową. 

Podczas spotkań mentoringowych niektórzy studenci mogli 

dodatkowo zobaczyć kuluary działania firm, wziąć udział 

w spotkaniach zespołów zarządzających lub uczestniczyć 

w spotkaniach z inwestorami, analitykami i mediami. 

1.

2.

3.

Usłyszeniu opinii na temat dotychczasowych 

doświadczeń zawodowych Mentee oraz 

wskasówek odnośnie możliwości kariery w 

branży
Rozmowie o indywidualnych 

dylematach i wyborach, przed którymi 

stoi Mentee

Poznaniu doświadczeń menadżerów, rozmowie

o ciekawych projektach i możliwościach rozwoju

w sektorze Mentora
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Mentorów

Uroczyste otwarcie procesu aplikacji dla 
studentów podczas konferencji Poland 2.0 
Summit na Imperial College w Londynie

Ocena aplikacji, wybór 100 Mentees, 
akceptacja proponowanych Mentees 

przez Mentorów

Spotkania mentoringowe w 
terminach uzgodnionych 
przez Mentora i Mentee

Uroczystość zakończenia 
programu EmpowerPL100 

Jak działa program?

Dominika Bettman, Prezes Siemens

“Dla mentorów Program Mentoringowy to okazja do 

kontaktu z wybitnymi młodymi ludźmi,  którzy w pewnych 

dziedzinach wyprzedzają swoją epokę”. 

Michał Tarnowski student Philosophy, Politics and 

Economics na Oxford University:

“Kontakt z Mentorami buduje obraz kraju, do którego chce 

się wracać”. 



KRAJE BIORĄCE UDZIAŁ 
W PROGRAMIE

Do Programu Mentoringowego będą mogli aplikować 

młodzi Polacy, którzy studiują na najlepszych uczelniach 

w Polsce i Europie. Program będziemy aktywnie promować 

w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.



“Szefowie firm muszą pozyskiwać “cyfrowe talenty”, czyli ludzi, 

którzy pomogą wprowadzić organizacje w świat technologii.”

Rainer Strack  

Senior Partner BCG, 

szef globalnej praktyki People and Organization



EMPOWERPL W MEDIACH  

Promując Program Mentoringowy koncentrujemy się

na kanałach internetowych, które cieszą się rozpoznawalnością 

wśród młodych ludzi. Stawiamy na działania, które docierają 

do osób mieszkających w Polsce oraz za granicą. 

Wykorzystujemy media społecznościowe, przede wszystkim 

Facebook, Instagram oraz LinkedIn, gdzie każda wiadomość 

dociera do kilku- kilkunastu tysięcy odbiorców. 

Dajemy uczestnikom możliwość opowiedzenia o Programie 

w swoim środowisku udostępniając im zdjęcia i organizując 

uroczystość zakończenia Programu. Mentees aktywnie 

relacjonują swoje doświadczenia w mediach społecznościowych, 

co wzmacnia wizerunek ich Mentorów oraz ich firm jako 

wyjątkowych pracodawców, stawiających na rozwijanie 

potencjału młodych ludzi.



BUSINESSINSIDER.COM.PL

BUSINESSINSIDER.COM.PL

POLSKA2041.PL

CENTRUMPRASOWE.PAP.PL



“Każdy z nas zadawał sobie kiedyś pytanie czy zostać

za granicą czy jednak wrócić do Polski”.

Jakub Łabuń, student Ekonomii na Oxford University, 

przewodniczący organizacji Project Access wspierającej polskich 

olimpijczyków, którzy aplikują do Oxfordu i Cambridge



“Z wielkim uznaniem patrzę na pomysł połączenia 100 

mentorów i 100 utalentowanych młodych ludzi  

dla uczczenia 100-lecia niepodległości”.

Krzysztof Szczerski

 szef Gabinetu Prezydenta RP



“EmpowerPL to sposób, aby zaangażować się dla dobra 

drugiej osoby i żeby poznać młodych ludzi,  

którzy już wkrótce będą kształtowali nasz rynek pracy”.

Tomasz Domogała  

Przewodniczący Rady Nadzorczej rodzinnej firmy inwestycyjnej TDJ







KONTAKT

Nina Hałabuz
Menadżer Programu Mentoringowego EmpowerPL

Halabuz.Nina@bcg.com
+48 507 00 3632



TWÓRCY

BCG to międzynarodowa firma doradztwa strategicznego. 

Za sprawą takich koncepcji jak macierz BCG, krzywa 

uczenia się czy konkurencja w czasie cieszymy się opinią 

lidera branży konsultingowej, która od 50 lat kształtuje 

podejście biznesu do zarządzania. Współpracujemy 

z wiodącymi przedsiębiorstwami, wspierając je 

w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. 

BCG ma ponad 80 biur na całym świecie, w których 

zatrudnia absolwentów najlepszych uczelni biznesowych 

i technicznych oraz programów MBA m.in. Harvard 

Business School, INSEAD, IESE czy London Business 

School. 

Głównym celem Federacji jest promowanie współpracy 

pomiędzy wszystkimi Polskimi Środowiskami Studenckimi 

w Wielkiej Brytanii. Tworzymy wytyczne dla lokalnych 

i ogólnokrajowych inicjatyw oraz reprezentujemy 

zainteresowania polskich studentów w Wielkiej Brytanii na 

poziomie krajowymi międzynarodowym.  



TWÓRCY

APGEF - Association des Polonais des Grandes Ecoles 

Françaises - jest pierwszą siecią o zasięgu europejskim, 

zrzeszającą absolwentów i studentów Wyższych Szkół 

Francuskich (tzn. Grandes Ecoles d’Ingénieurs, de 

Commerce, de Journalisme, d’Arts, SciencesPo, ENS) 

posiadających polskie korzenie. APGEF powstało w 2012 

roku, jest stowarzyszeniem not-for-profit i liczy dziś ponad 

1'200 uczestników. 

www.apgef.com.

PARTNERZY

Poland 2.0 Summit to coroczna konferencja dla 

studentów, młodych profesjonalistów i liderów świata 

biznesu; poruszająca tematy przyszłości przemysłu, 

biznesu oraz wykorzystania innowacji. Odbywa się ona na 

prestiżowym Imperial College w Londynie, gdzie 

w ubiegłym roku nastąpiła inauguracja EmpowerPL.

www.poland20.com




