
„STANDARD REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH PODKARPACKIEGO 

REGIONALNEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

a) Niniejszy dokument zawiera zasady realizacji usług doradczych 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. 

b) Obszar działania PROWES - województwo podkarpackie. 

 

 

§ 2 

Organizacja doradztwa 

 

1. PROWES dysponuje kluczowymi doradcami posiadającymi odpowiednią wiedzę, 

doświadczenie i kompetencje do prowadzenia doradztwa. 

2. Stosowane są następujące formy działania kluczowych doradców: 

 tradycyjna (jeden kluczowy doradca – jeden klient), 

 grupowa (jeden kluczowy doradca – kilku klientów), 

 e-wsparcie ( doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji 

elektronicznej). 

3. Jeden kluczowy doradca nie powinien docelowo pracować jednocześnie z grupą 

większą niż piętnastu klientów (grup, instytucji). 

4. PROWES zapewnia wewnętrzny nadzór nad realizacją indywidualnej ścieżki wsparcia 

oraz wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości pracy kluczowych doradców. 

5. PROWES dokumentuje proces indywidualnej ścieżki wsparcia, zachowane są ślady 

rewizyjne poszczególnych etapów procesu. 

6. PROWES posiada czytelny podział odpowiedzialności za elementy realizacji usługi 

doradczej. Wskazany jest pracownik, który odpowiada za koordynację realizowanej 

usługi doradczej, wspierający działania kluczowego doradcy/ kluczowego doradcy 

biznesowego. 

 

§ 3 

Kompetencje osób prowadzących doradztwo 

 

1. Kluczowy doradca ekonomii społecznej 

 

1.1  Kompetencje kluczowego doradcy ekonomii społecznej: 

 

a) Kluczowy doradca ekonomii społecznej posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 

3 letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia podmiotów 

ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych lub w zarządzaniu 

Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz min. 60h zrealizowanych usług wsparcia na 

rzecz sektora ekonomii społecznej. 

b) Kluczowy doradca ekonomii społecznej: 

 potrafi rozpoznać potrzeby klienta/potrzeby i oczekiwania wsparcia, w oparciu  

o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia klientów oraz 

przeprowadzić ocenę tego procesu, 

 potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę potrzeb wsparcia klienta, dla którego 



prowadzi proces; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele 

indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu 

wsparcia, 

 dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi 

z zakresu objętego wsparciem, 

 potrafi przygotować proces doradczy, który będzie uwzględniał rozwój PES, 

 potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas procesu, w sposób konstruktywny 

dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji, 

 posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. 

obsługa komputera, programów komputerowych itp.). 

 

1.2 Realizowane zadania to m.in.: 

a) realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla PES,  

b) współpraca z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji 

społecznej, 

c) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną 

uznane za kluczowe w ramach wsparcia,  

d) monitoring pracy doradców. 

 

1.3. Zakres odpowiedzialności: 

a) Sumienna, staranna oraz terminowa realizację zadań określonych w zakresie 

obowiązków oraz w poleceniach przełożonych. 

b) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz 

instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych (jeśli dotyczy). 

c) Użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

zabezpieczanie  

go przed utratą i zniszczeniem. 

d) Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w tym tajemnicy 

służbowej PES. 

 

 

 

2. Kluczowy doradca biznesowy 

 

2.1 Kompetencje kluczowego doradcy biznesowego 

 

a) Kluczowy doradca biznesowy posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie 

udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym, tj. w realizowaniu 

usług doradczych na rzecz sektora PS lub MŚP  lub w prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej min. 60h.  

b) Kluczowy doradca biznesowy potrafi: 

 rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe klienta, w oparciu o nie przygotować 

proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu. 

 rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy PS i w oparciu o nie przygotować 

proces doradztwa dla PS oraz przeprowadzić ocenę tego procesu. 

 opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa 

społecznego oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego. 

 skutecznie wesprzeć PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego. 

 opracować plan naprawczy dla przedsiębiorstwa społecznego. 

 doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i 

koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS. 

 wesprzeć PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji  

z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami. 

 pracować z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring. 

 



2.2 Realizowane zadania to m.in.: 

a) Prowadzenie indywidualnego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, które 

powstały dzięki wsparciu PROWES,  

b) monitorowanie sytuacji powierzonego mu przedsiębiorstwa społecznego oraz 

wspieranie go w sytuacji budowania planu rozwoju, organizowania wsparcia lub 

sytuacjach kryzysowych.  

c) pomaganie w zidentyfikowaniu PS jego bieżących potrzeb oraz koordynacja 

procesu bieżącego wsparcia - instrumentami wspierającymi przedsiębiorstwa 

społeczne, realizowanymi na wniosek przedsiębiorstw,  

d) pomaganie w przygotowaniu dla niego kompleksowej usługi wsparcia. W pierwszej 

kolejności usługi takie są świadczone dla PS znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej (ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój (m.in. 

zwiększenie liczby miejsc pracy, nowego produktu). 

e) Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na: 

 pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania,  

 pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanym do specyficznych 

potrzeb klientów,  

 wdrożenie planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), 

polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, monitorowaniu 

wdrożenia planu działania, ocenę rezultatów planowanych działań). 

e) monitorowanie pracy doradców. 

 

2.3 Zakres odpowiedzialności: 

a) Sumienna, staranna oraz terminowa realizację zadań określonych w zakresie 

obowiązków oraz w poleceniach przełożonych. 

b) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie  

o ochronie danych osobowych, polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz 

instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych (jeśli dotyczy). 

c) Użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

zabezpieczanie go przed utratą i zniszczeniem. 

d) Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w tym tajemnicy 

służbowej PES. 

 

 

 

 


