
„STANDARD REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PODKARPACKIEGO 

REGIONALNEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy dokument zawiera zasady realizacji szkoleń 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. 

 

 

§ 2 

Organizacja szkoleń 

 

1. Do każdego szkolenia wyznaczony jest pracownik PROWES odpowiadający za 

profesjonalne przygotowanie i zorganizowanie szkolenia. 

2. Praca osób prowadzących szkolenia jest monitorowana poprzez wizyty 

monitoringowe na miejscu szkolenia. 

3. Wdrożone są mechanizmy zapewniania jakości szkoleń, obejmujące ewaluację 

każdego szkolenia (ankiety oceny szkolenia). 

4. Szkolenia są właściwie udokumentowane (dziennik zajęć, lista obecności, kopia 

materiałów szkoleniowych, prezentacje, rejestr wydanych certyfikatów itp.). 

 

§ 3 

Kompetencje osób prowadzących szkolenia 

 

1. Kadra trenerska prowadząca szkolenia w ramach PROWES powinna posiać 

doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń w danym 

obszarze tematycznym lub 3 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze 

tematycznym. Wymóg ten nie dotyczy szkoleń zawodowych i branżowych. 

2. Kadra trenerska prowadząca w ramach PROWES posiada co najmniej następujące 

kompetencje: 

 potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, czyli określić jego cele, oczekiwane 

efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz 

przeprowadzić ocenę efektów szkolenia, 

 dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami 

praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami 

trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego, 

 potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój 

grupy i jej potrzeby edukacyjne, 

 potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie 

zdobytych kompetencji w praktyce, 

 potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób 

konstruktywny dla procesu uczenia, 

 posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi, 

 posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem 

szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. potrafi 



doprowadzić do tego, aby uczestnicy dostrzegli związki między 

doświadczeniem zdobywanym podczas szkolenia a praktyką, 

 potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób 

konstruktywny dla procesu uczenia, 

 posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi, 

 posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem 

szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. 

3. Zakres odpowiedzialności Kadry trenerskiej: 

 Sumienna, staranna oraz terminowa realizację zadań określonych w zakresie 

obowiązków oraz w poleceniach przełożonych. 

 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). 

 Użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

zabezpieczanie go przed utratą i zniszczeniem. 

 Zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w tym 

tajemnicy służbowej PES. 

 Dbanie o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy. 

 

§ 4 

Warunki lokalowe i sprzętowo-materiałowe 

 

1. PROWES zobowiązuję sią zapewnić następujące minimalne warunki dla sal w celu 

realizacji szkoleń: 

 sale szkoleniowe zgodne z zasadami BHP (powierzchnia, oświetlenie, 

wentylacja, ogrzewanie itp.), 

 sale szkoleniowe wyposażone w krzesła i stoły lub krzesła z pulpitami 

umożliwiającym notowanie w trakcie wykładów i prezentacji, rzutnik 

multimedialny, flipchart, białą tablicę, 

 uczestnicy w trakcie szkolenia mają zapewniony dostęp do węzła 

sanitarnego, 

 w przypadku udziału w szkoleniu osoby niepełnosprawnej, położenie ośrodka 

oraz infrastruktura musi umożliwiać samodzielny dostęp osobom 

niepełnosprawnym, 

 dopuszcza się możliwość realizacji szkolenia niespełniającego ww. warunków 

w związku ze specyfiką szkolenia (np. ćwiczenia terenowe). 

 

 

 


