
REGULAMIN SZKOLEŃ 

„PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO  

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy  regulamin    określa  zasady rekrutacji i udziału  w szkoleniach   

organizowanych przez PODKARPACKI REGIONALNY OŚRODEK WSPARCIA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ, funkcjonujący w formule konsorcjum zawartego 

pomiędzy: 

a) Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu (37-700),  

ul. Kapitulna 1, zwanym dalej Liderem, 

    a 

b) Katarzyną Podraza prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w 

Rzeszowie (35-001), Al. Piłsudskiego 40/15, zwaną dalej Partnerem. 

2. Obszar działania PROWES - województwo podkarpackie. 

3. Realizacja usług szkoleniowych odbywać się będzie zgodnie ze „Standardem 

realizacji usług szkoleniowych PROWES” stanowiącym Załącznik nr 1. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2015r. do odwołania. 

 

§ 2 

Rekrutacja i kwalifikacja na szkolenie 

 

1. Rekrutacja do działań szkoleniowych prowadzona jest przez Lidera oraz Partnera.  

2. Każde przedsiębiorstwo, podmiot ekonomii społecznej zainteresowany szkoleniem 

zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych stanowiących 

Załącznik nr 2 (Formularz Zgłoszeniowy Instytucji) do niniejszego Regulaminu. 

Odmowa wypełnienia powyższych dokumentów oznacza rezygnację z możliwości 

uczestniczenia w szkoleniu.  

3. Każda osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest udziałem w 

szkoleniu zobowiązana jest do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych 

stanowiących Załącznik nr 3 (Formularz zgłoszeniowy uczestnika – osoby biorącej 

udział we wsparciu z własnej inicjatywy) do niniejszego Regulaminu. Odmowa 

wypełnienia powyższych dokumentów oznacza rezygnację z możliwości 

uczestniczenia w szkoleniu.  

4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego, podpisanego 

i zeskanowanego  Formularza Zgłoszeniowego  na adres  mail: 

przemysl@caritas.pl lub pap@pap.rzeszow.pl lub faksem na numer: 017 857 71 

00 wew. 21. 

5. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Lidera i Partnera oraz na stronie 

internetowej PROWES www.prowes.com.pl. 

6. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”, uczestnik otrzymuje  

w terminie 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

 

 

§ 3 

Tematyka szkoleń 

 

 

1. Tematyka oferty szkoleniowej PROWES dotyczy minimum poniższych obszarów: 
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 powołanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej  

z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, 

 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii 

społecznej  

(z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów 

ekonomii społecznej), 

 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, 

zarządzania zasobami ludzkimi, 

 aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii 

społecznej, 

 tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie 

strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.), 

 budowanie powiązań kooperacyjnych, 

 restrukturyzacja działalności, 

 zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym, umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań 

kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów 

w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z 

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.); kompetencje związane z 

pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

 szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami 

odbiorców swoich usług. 

2. W razie konieczności wynikającej z zewnętrznego zapotrzebowania zgłaszanego 

przez potencjalnych uczestników istnieje możliwość rozszerzenia zakresu 

oferowanych szkoleń. Powyższe może mieć miejsce tylko i wyłącznie za zgodą 

Lidera oraz po akceptacji ze strony Partnera.  

3. Szkolenia będą miały formę szkoleń stacjonarnych i będą organizowane planowo 

w siedzibie Lidera lub Partnera. 

4. Szkolenia będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 

a 21.00.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji szkoleń 

również w soboty w godzinach 8.00 – 18.00.  

5. Czas trwania jednego szkolenia to 8 godzin dydaktycznych bez uwzględnienia 

przerwy cateringowej.  

6. Szkolenia będą odbywały się w grupach średnio 12-osobowych, przy 

jednoczesnym założeniu, że jedna grupa szkoleniowa może liczyć nie mniej niż 8 i 

nie więcej niż 16 osób.  

7. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia jest zebranie 

odpowiedniej liczby osób (patrz ust. 6) zainteresowanych określonym szkoleniem 

w danej lokalizacji.  

8. Trenerzy realizujący szkolenia posiadają wykształcenie, doświadczenie i 

umiejętności określone w „Standardzie realizacji usług szkoleniowych PROWES”.  

9. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma „zestaw dydaktyczno-

promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, 

notatnika oraz długopisu.  

10. Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu przewidziany jest catering.  

11. Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem 

m.in. takich metod jak: studia przypadku, burza mózgów, ćwiczenia na 

formularzach, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, 

symulacje itp.  

12. Uczestnicy szkoleń są zobowiązani do:  

- Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności;  

- Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, certyfikatów i cateringu;  

- Wypełnienia testów ewaluacyjnych.  

 

§ 4 



Dane osobowe 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  PODKARPACKI REGIONALNY 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. 

2. Dane osobowe, przetwarzane są przez PROWES zgodnie z zapisami Ustawy  

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 

101, poz. 926, ze zmian.). 

3. Dane  osobowe  gromadzone  są  wyłącznie  w  celu  wystawienia  certyfikatu  

potwierdzającego udział  w  szkoleniu  oraz  w  celu  prawnie  usprawiedliwionych  

celów  realizowanych  przez Administratora Danych Osobowych, w związku z 

organizowanym szkoleniem. 

4. Administrator  Danych  Osobowych  nie  będzie  przekazywał  danych  osobowych  

osobom nieupoważnionym. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Lider zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej 

PROWES. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca Instytucji i osób 

fizycznych uczestniczących we wsparciu należy do Lidera. 

 

 

Załączniki: 

1. Standard realizacji usług szkoleniowych PROWES 

2. Formularz Zgłoszeniowy Instytucji 

3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika – osoby biorącej udział we wsparciu z własnej 

inicjatywy 


