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Rusza IV edycja programu mentorskiego Tech Leaders Polska  
 

Od stycznia do maja przyszłego roku potrwa IV edycja międzynarodowego 

bezpłatnego programu mentorskiego Tech Leaders Polska. Jest on przeznaczony dla 

każdego, kto chce rozwijać się w IT lub wejść do tej branży. A także dla tych, którzy 

chcą rozwijać swoje idee biznesowe lub firmy związane z nowymi technologiami.  

 

Misją projektu jest stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i rozwijania 

możliwości w życiu zawodowym, korzystając ze wsparcia doświadczonych mentorów. Trzy 

poprzednie edycje były dedykowane jedynie dla kobiet, natomiast czwarta została otwarta 

dla wszystkich. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 170 uczestniczek z całego 

świata. 

 

W różnych etapach życia potrzebujemy rozwijać różne kompetencje, aby osiągnąć 

zamierzone cele, czy marzenia. W Tech Leaders dajemy możliwość uczestnikowi w każdym 

wieku, aby wybrał mentora, który w danym momencie życia najbardziej wzbogaci jego 

rozwój. Do dyspozycji są eksperci m.in. z programowania, user experience, sztucznej 

inteligencji, rozwijania biznesu, kompetencji miękkich, marketingu, sprzedaży. Program jest 

dedykowany zarówno dla osób rozpoczynających karierę, jak i tych, które są na bardziej 

zaawansowanym poziomie - mówi Ewelina Wołoszyn, jeden z organizatorów Tech Leaders 

Polska.  

 

Program Tech Leaders cieszy się ogromnym powodzeniem, w poprzedniej edycji spłynęło 

do nas ponad 830 zgłoszeń od potencjalnych kandydatek z najdalszych rejonów świata. Od 

Kanady, Stanów Zjednoczonych, Indii, Singapuru po Europę. Jest to znaczące, ponieważ 

oddaje skalę, jak bardzo potrzebny jest mentoring na całym świecie - dodaje Anna Szwiec, 

jeden z organizatorów Tech Leaders Polska.  

 

Czwarta edycja wygląda analogicznie jak poprzednie. Każdy uczestnik będzie 

współpracować z jednym, wybranym mentorem w czasie indywidualnych sesji mentorskich. 

Częstotliwość i rodzaj spotkań - online/offline, jest ustalana indywidualnie przez mentora i 

uczestnika, w zależności od potrzeb. Uczestnicy sami wybierają mentorów na podstawie 



 

 

biogramów i  sfer, które chcą rozwijać. Program potrwa cztery miesiące. Organizatorem 

Tech Leaders Polska jest społeczność Women in Technology.  

 

Tech Leaders Polska jest częścią Tech Leaders Global - serii czteromiesięcznych 

programów mentorskich organizowanych na całym świecie - mówi Ewelina Łakoma, jeden z 

organizatorów Tech Leaders Polska.  

 

Wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy będą wybrani na 

podstawie zgłoszeń. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić aplikację dostępną od 

14 do 28 grudnia 2018 roku na stronie: techleaders.eu. 

 

Program został doceniony i uzyskał wsparcie wielu prestiżowych organizacji i firm. Niektóre 

z nich, jak firma Sabre, wspiera organizatorów już od pierwszej edycji. Partnerami 

Honorowymi zostały: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Urząd Miasta Krakowa. Partnerami 

natomiast są między innymi: Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, 

Women Techmakers, Google Developers, Sabre, GlobalLogic, Lonsley, Accenture. 

 

 

 

O Women in Technology: 

Women in Technology jest społecznością kobiet, której celem jest zwiększanie udziału 

kobiet w IT oraz stymulowanie ich rozwoju w tej dziedzinie. Swoją misję realizuje poprzez:  

- Organizowanie programu mentorskiego Tech Leaders 

- Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, hackathonów 

- Promowanie ‘role models’ kobiet w IT 

- Budowanie społeczności 

 

O Tech Leaders Global: 

Misją projektu jest stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i rozwijania 

możliwości w życiu zawodowym, korzystając ze wsparcia doświadczonych mentorów.  

Tech Leaders Global to seria bezpłatnych, czteromiesięcznych programów mentorskich 

organizowanych na całym świecie. Obecnie odbyły się edycje Tech Leaders Polska oraz 

Tech Leaders Rosja. Zespół lokalnych organizatorów pracuje nad Tech Leaders Stany 

Zjednoczone, Tech Leaders Afryka i Tech Leaders Japonia.  
 

 

Kontakt do organizatorów:  

Ewelina Wołoszyn  

+48 663 121 699  

ewelina.woloszyn@gmail.com 

 

 

 

 

http://techleaders.eu/
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