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Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z wdrażaniem programu 
mentoringu do organizacji. W tekście scharakteryzowano wyzwania towarzyszące 
kolejnym etapom wprowadzania programu w firmie Sanofi. Opisano cele progra-
mu, działania edukacyjne poprzedzające jego wdrożenie, dobór par mentor–podo-
pieczny, przebieg sesji mentoringowych. Szczególną uwagę poświęcono ewaluacji 
podjętych działań, w tym określeniu czynników sukcesu, leżących zarówno po 
stronie mentorów, jak i po stronie uczestników programu.

Słowa kluczowe: mentor (mentor), podopieczny (mentee), rozwój (development), dobór par (pa-
iring), sesja mentoringowa (mentoring session), ewaluacja programu (programme evaluation), czyniki suk-
cesu (success factors)

Wprowadzenie

Pojęcie „mentoring” wywodzi się, jak wiadomo, z mitologii greckiej. Według Home-
ra Odyseusz, udając się na wojnę trojańską, powierzył opiekę nad edukacją syna Te-
lemacha 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.

W czasach nieco nam bliższych zaobserwowano, że osoby, które odniosły auten-
tyczny sukces zawodowy, często w odpowiedzi na pytania o źródła tego sukcesu 
przywołują postać człowieka-autorytetu, którego pomoc i opieka spowodowały 
przełamanie początkowych trudności, umożliwiając pełny rozwój posiadanego po-
tencjału (Sidor-Rządkowska, 2014, s. 17).

Przegląd definicji mentoringu przekroczyłby znacznie ramy tego artykułu. Kon-
cepcji formułowanych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w trakcie spotkań 
praktyków, jest tak wiele, że Eric Parsloe i Monika Wray (2002, s. 81) określają dysku-
sje wokół pojęcia mentoringu mianem „semantycznej dżungli”. Aby uniknąć zagłę-
biania się w ową dżunglę, ograniczmy się do przedstawienia jedynie trzech definicji:

■ „Mentoring polega na stałym kontakcie niedoświadczonego pracownika z men-
torem, którym jest doświadczony pracownik o postawie opiekuńczej i życzliwej wobec 

*           Artykuł powstał na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez Annę Jarzęb-
ską, koordynatora programu mentoringu w Sanofi w Polsce.
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nowicjusza, mający za zadanie wprowadzić go w treść pracy i środowisko zawodowe. 
Celem mentoringu jest szybkie doprowadzenie do samodzielnej i efektywnej pracy 
zatrudnionego oraz jego adaptacja w środowisku” (Oleksyn, 2010, s. 233).

■ „Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana 
na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu 
i przywództwie. Polega głównie na tym, aby uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom 
mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się 
iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji” (Karwalla, 2009, s. 111).

■ „Mentoring to dobrowolna, niezależna od hierarchii służbowej, pomoc udziela-
na przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczący po-
stęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia” (Clutterbuck, 2002, s. 13).

Ostatnia z przytoczonych definicji stała się podstawą działań rozwojowych  
w firmie Sanofi w Polsce. 

Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zaj-
muje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań tera-
peutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera  
w siedmiu głównych obszarach: rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, 
leki innowacyjne, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz 
choroby rzadkie. 

Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym 
Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 
– producent leków innowacyjnych i OTC (over-the-counter – bez recepty), Sanofi Pa-
steur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji le-
ków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma – uznana 
spółka działająca w branży dermokosmetycznej, Genzyme – producent leków sto-
sowanych w chorobach rzadkich oraz Merial – światowy lider w branży weterynaryj-
nej. Jedna ze 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, zlokalizowana jest w Rzeszowie. 
Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według danych IMS 
Health Polska Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu naj-
większych firm farmaceutycznych.

Cele wdrożenia programu mentoringu w firmie Sanofi w Polsce

Sanofi to organizacja przywiązująca ogromną wagę do rozwoju pracowników. Wyra-
zem tego są zarówno starannie opracowane programy szkoleniowe, jak i inne formy 
wspierania potencjału pracowników, takie jak: kontrakty czasowe, rotacja stanowisk, 
działania coachingowe. Kierownictwo firmy doszło jednak do wniosku, że to nie wy-
starcza; narastała potrzeba pełniejszej wymiany nagromadzonej w organizacji wiedzy 
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i doświadczenia. Taką szansę daje właśnie dobrze zaplanowany i wdrożony program 
mentoringowy. Cele programu określono następująco:

■ stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą poprzez osoby pochodzące  
z różnych jednostek biznesowych (chodziło tutaj o wsparcie procesów zarządzania 
wiedzą, upowszechnienie idei uczącej się organizacji, w której stałe poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań staje się naturalnym sposobem postępowania);

■ wzmocnienie zaangażowania pracowników poprzez oferowanie im okazji do 
twórczych i inspirujących kontaktów z osobami będącymi dla nich autorytetami;

■ pomoc w rozwoju potencjału pracownikom, których ścieżka rozwoju zakłada 
awans na stanowisko menedżerskie w dłuższej perspektywie czasowej;

■ wykorzystanie kompetencji przywódczych najbardziej doświadczonych liderów;
■ budowanie komunikacji i współpracy pomiędzy różnymi działami organizacji.
Zaproszenie do uczestnictwa w programie w roli podopiecznego (mentee) skie-

rowano do osób, określanych w firmie Sanofi mianem Early Potentials. Grupę tę 
tworzą pracownicy, których awans na stanowisko menedżerskie przewidziany jest 
nie wcześniej niż za 3 lata. Do pełnienia roli mentora zaproszono natomiast osoby 
z dużym doświadczeniem menedżerskim, w tym dyrektorów dywizji oraz członków 
Management Team, a także osoby z grupy High Potentials (grupę tę tworzą osoby, które 
w krótkiej perspektywie czasowej, czyli mniej niż 2 lata, mogą objąć wyższe – od 
obecnie zajmowanego – stanowisko menedżerskie/dyrektorskie).

Działania edukacyjne poprzedzające wdrożenie programu

Wdrożeniu programu mentoringu w Sanofi towarzyszyło przemyślane wsparcie szko-
leniowe. Ponieważ za cały projekt odpowiadał dział HR, to on był jednym z pierw-
szych odbiorców warsztatów mentoringowych. Zaangażowani w proces pracowni-
cy działu mieli okazję nie tylko zapoznać się ze wszystkimi aspektami koordynacji  
i zarządzania nim, ale też przejść sesję zarówno w roli mentora, jak i mentee.

Przed rozpoczęciem sesji mentorzy odbyli, prowadzone przez firmę zewnętrz-
ną, dwudniowe warsztaty. Ich celem było:

■ przedyskutowanie przez uczestników istoty pojęcia mentoringu oraz szans  
i zagrożeń związanych z pełnieniem roli mentora;

■ wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, w tym zwłaszcza zdolności ak-
tywnego słuchania, zadawania trafnych pytań, udzielania konstruktywnej informacji 
zwrotnej;

■ przejście w teorii przez wszystkie fazy procesu mentoringowego;
■ przećwiczenie przykładowej sesji mentoringowej;
■ wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z wejściem w nową rolę;
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■ poczucie się nie tylko w roli mentora, ale i podopiecznego, co skutecznie 
umożliwiały uczestnikom ćwiczenia warsztatowe;

■ stworzenie okazji do poznania się wszystkich mentorów, nawiązania relacji 
będących bazą do wzajemnego wspierania się w czasie realizacji programu.

Program szkoleniowy opracowano także dla grupy mentees – w trakcie całodnio-
wych warsztatów organizowanych wewnętrznymi siłami HR-u uczestnicy poznawali 
zasady mentoringu oraz szczegółowe cele i założenia oferowanego programu. Dużą 
uwagę poświęcono zagadnieniom wzajemnych relacji stron procesu mentoringo-
wego. Uczestnicy warsztatów mogli poznać istotę roli mentora i podopiecznego, 
przedyskutować swoje oczekiwania wobec oferowanego programu, ocenić, które  
z tych oczekiwań są realne, a które – niemożliwe do spełnienia.

Bardzo ważnym elementem działań edukacyjnych przeprowadzonych przed 
wdrożeniem programu było zorganizowanie – również w ramach pracy działu HR – 
spotkania dla przełożonych osób należących do grupy mentees. Przedstawiciele kierow-
nictwa firmy zdawali sobie bowiem sprawę, iż odpowiednia postawa bezpośredniego 
przełożonego stanowi warunek powodzenia wszelkich procesów mentoringowych.

Dobór par mentor – podopieczny

W organizacjach wdrażających programy mentoringu kwestia ta wywołuje zazwy-
czaj najwięcej emocji. W Sanofi rozpoczęto od przeglądu dobrych praktyk sprowa-
dzających się do trzech możliwych modeli działania, to znaczy sytuacji, w których  
a) podopieczny wybiera mentora, b) mentor wybiera podopiecznego, c) wyboru 
dokonuje koordynator programu (Chyrchel, 2013; Sidor-Rządkowska, 2014). Wni-
kliwie przeanalizowano zalety i wady każdego z tych rozwiązań, decydując się na 
model mieszany. Wstępnego doboru dokonywał koordynator programu, który był  
weryfikowany bądź potwierdzany przez HR Biznes Partnera i dyrektora HR, kie-
rując się wiedzą na temat przebiegu pracy zawodowej mentorów i mentees, prefe-
rencjami obydwu stron, zadeklarowanymi tematami przyszłej pracy. Ta wstępna 
propozycja była omawiana indywidualnie zarówno z mentorami, jak i podopiecz-
nymi; następnie poddawano ją niezbędnym korektom. Starano się, aby każdy mentee 
otrzymał dwóch mentorów do wyboru – ostateczną decyzję komunikował mento-
rowi, a następnie koordynatorowi programu po odbyciu spotkania określonego jako  
„sesja 0”. Opisany sposób postępowania przedłużył znacznie proces doboru par, 
który (wraz z przedstawionymi wcześniej działaniami edukacyjnymi) trwał ponad 
cztery miesiące. Późniejsze doświadczenia wykazały jednak, iż była to cena, którą 
warto było zapłacić. Współpraca skojarzonych w ten sposób par mentoringowych 
okazała się w 100% satysfakcjonująca dla obu stron.

ZZL(HRM)_2016_3-4(110-111)_Sidor-Rzadkowska_M_149-158



153Studium przypadku

Przebieg programu mentoringowego

Rysunek 1. Przebieg programu mentoringu w Sanofi Polska

Źródło: materiały wewnętrzne firmy Sanofi Polska
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Osoby odpowiedzialne za projekt zdawały sobie sprawę, że mentoring jest pro-
cesem elastycznym, niemniej warto było ustalić pewne ogólne ramy dotyczące jego 
przebiegu. Przyjęto, że mentor i podopieczny będą spotykać się co 3–4 tygodnie –  
w praktyce częstotliwość ta była nieco mniejsza – spotkania odbywały się zazwy-
czaj w odstępach miesięcznych lub jeszcze rzadziej. Rekomendowany czas trwa-
nia sesji mentoringowych wynosił 1,5–2 godziny. Tutaj również praktyka dokonała 
pewnej modyfikacji przyjętych założeń – niektóre sesje trwały niespełna godzinę, 
podczas gdy inne przedłużały się do ponad 3 godzin. Uczestnicy programu pocho-
dzili z różnych miast Polski – powodowało to pewne utrudnienia we wzajemnych 
kontaktach. Starano się, aby sesje mentoringowe miały charakter osobistych spo-
tkań – w razie potrzeby uzupełniano je rozmowami telefonicznymi lub kontaktami  
e-mailowymi. W trakcie trwania procesu na wsparcie mogli liczyć nie tylko pod-
opieczni, ale także mentorzy – mniej więcej co trzy sesje odbywały się superwizje 
prowadzone przez zewnętrznego konsultanta. Opisane działania można przedsta-
wić za pomocą schematu (rys. 1).

Ewaluacja programu

Działania ewaluacyjne rozpoczęły się w lutym 2015 roku. Koordynator programu 
przeprowadził ze wszystkimi uczestnikami wywiady ustrukturyzowane, opierając 
się na dwóch formularzach. 

Formularz 1. Podsumowanie procesu mentoringu

I. Mentee:……………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko)

II. Ostateczny cel mentoringowy, nad jakim pracowałaś/eś z Mentorem:
………………………………………………...…………………………………

III. Liczba sesji mentoringowych, w których uczestniczyłaś/eś w tym procesie ………

IV. Zaznacz na poniższej skali w ilu procentach wg Ciebie Twój cel został zrealizowany. 
(zaznacz lub dopisz wybrany procent realizacji celu)

1%                       25%                       50%                       75%                       100%

V. Opisz, z jakiego obszaru/aspektu zrealizowanego podczas programu mentorin-
gu jesteś najbardziej dumna/y? Co dał Ci udział w tym programie?
……………………..…………………………………….………………………
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VI. Co wg Ciebie miało największe znaczenie/największy wpływ na realizację Two-
jego celu mentoringowego na ww. poziomie?
……………………..…………………………………….………………………

VII. Jak sądzisz, na ile Twój udział w Programie Mentoringu ma wpływ na Twój 
rozwój osobisty? 
(zaznacz lub dopisz wybrany procent obrazujący poziom wpływu)

1%                       25%                       50%                       75%                       100%

Dodatkowy komentarz:
……………………..………………………………….…………………………
Źródło: materiały wewnętrzne firmy Sanofi Polska

Formularz 2. Podsumowanie procesu mentoringu

I. Mentor ………………..……………………………………………………….
(imię i nazwisko)

II. Zaznacz na poniższej skali, w ilu procentach wg Ciebie został zrealizowany cel  
w procesie, który prowadziłeś/aś. (zaznacz lub dopisz wybrany procent realizacji celu)

1%                       25%                       50%                       75%                       100%

III. Co wg Ciebie miało największe znaczenie/największy wpływ na realizację celu 
mentoringowego na ww. poziomie?
………………………………………………………….………………………..

IV. Jak sądzisz, na ile Twój udział w Programie Mentoringu w roli Mentora ma 
wpływ na Twój rozwój osobisty? (zaznacz lub dopisz wybrany procent obrazujący 
poziom wpływu)

1%                       25%                       50%                       75%                       100%

Czy możemy liczyć na Ciebie jako na Mentora w kolejnej edycji Programu Mento-
ringowego?
……………………………………………………….………………………..…

Dodatkowy komentarz:
……………………..………………………………….…………………………
Źródło: materiały wewnętrzne firmy Sanofi Polska

ZZL(HRM)_2016_3-4(110-111)_Sidor-Rzadkowska_M_149-158



156 Studium przypadku

Wyniki ewaluacji przekroczyły oczekiwania organizatorów programu. Osoby 
należące do grupy mentees określiły stopień realizacji celów średnio na 88%, nato-
miast mentorzy – na 74%. Jeżeli chodzi o wpływ mentoringu na własny rozwój, 
podopieczni określili go średnio na 85%, natomiast mentorzy – na 70%. W wielu 
wypowiedziach przedstawiciele obu grup podkreślali korzyści, jakie osiągnęli dzięki 
uczestnictwu w programie. Oto kilka przykładowych sformułowań:

Mentees:
■ „[program] dał mi możliwość głębokiej analizy moich motywacji, mocnych 

stron oraz predyspozycji i aspiracji zawodowych”;
■ „(…) dzięki współpracy z mentorem udało mi się spojrzeć z innej perspekty-

wy na swoje działania i umiejętności współpracy z zespołem”;
■ „(…) dzięki spotkaniom z bardzo doświadczonym mentorem mogłam spoj-

rzeć na swoją pracę z innej perspektywy, a przede wszystkim dzięki inspirującym 
wskazówkom stopniowo nauczyłam się wprowadzać zmiany”;

■ „[program] pozwolił mi pełniej przygotować się do pełnienia roli lidera w coraz 
trudniejszych i wciąż zmieniających się warunkach biznesowych”.

Mentorzy:
■ „(…) każde spotkanie z mentee było dla mnie niezwykle inspirujące i stymu-

lujące”;
■ „(…) to doświadczenie pomogło mi także nowy sposób podejść do współpra-

cy z moim bezpośrednim zespołem”;
■ „(…) dzięki procesowi sama miałam w czasie jego trwania większy wgląd  

w siebie i swoją pracę – byłam w stanie popatrzyć na siebie, swoje zachowania i mo-
tywacje z dystansu”;

■ „(…) to jest program dający nowe inspiracje do pracy z ludźmi”.
Za główne czynniki sukcesu mentorzy uznali:
■ szczerość i zaufanie we wzajemnych relacjach;
■ gotowość do wzięcia przez mentee odpowiedzialności za własny rozwój, w tym 

zwłaszcza wysoki poziom motywacji do zmiany, pozytywne nastawienie do procesu 
mentoringu, zaangażowanie i chęć pracy nad sobą.

Osoby uczestniczące w programie jako mentees za główne czynniki sukcesu uznały:
■ dobry dobór par mentor – podopieczny,
■ poczucie zaufania wobec mentora,
■ wysoki poziom energii mentora, umiejętność inspirowania do zmiany,
■ otwartość mentora w dzieleniu się własnymi doświadczeniami.
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Powodzenie I edycji programu spowodowało, że już pod koniec 2015 roku roz-
poczęto działania przygotowujące Sanofi do II edycji programu mentoringu na  
rok 2016, co oznacza, że mentoring staje się trwałym elementem kultury organiza-
cyjnej firmy Sanofi w Polsce.
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Mentoring: Support for Executive Development at Sanofi Polska
Summary

This article concentrates on questions related to implementing a mentoring pro-
gram in an organization. It characterizes the challenges accompanying successive 
phases of  the introduction of  such a program at Sanofi. It describes program goals, 
educational efforts preceding program implementation, selection of  mentor–men-
tee pairings, and the course of  the mentoring sessions. Special attention was de-
voted to evaluating actions taken, including the defining of  success factors on the 
sides of  both the mentors and program participants.
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___________________________

M a ł g o r z a t a  S i d o r-R z ą d k o w s k a – doktor nauk humanistycznych, 
adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Współpracuje też z Uniwersy-
tetem Warszawskim, Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz innymi insty-
tucjami edukacyjnymi. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz wielu książek,  
w tym takich pozycji, jak: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Oficyna 
Ekonomiczna, 2000, 2003, 2006, 2013, 2015), Kompetencyjne systemy ocen pracowników 
(Wolters Kluwer 2006, 2011), Profesjonalny coaching (Wolters Kluwer 2012), Zarządza-
nie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013), Mentoring. Teoria, 
praktyka, studia przypadków (redaktor naukowa, Wolters Kluwer 2014).
 

ZZL(HRM)_2016_3-4(110-111)_Sidor-Rzadkowska_M_149-158




