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Ramowy program szkoleń dla Doradców ds. zamówień publicznych w ramach drugiego cyklu 
szkoleń.  
  

Tematyka szkoleń dla  Doradców ds. zamówień publicznych 
2 Edycja 

 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 / 
2  

Zasada konkurencyjności – 
warsztaty 

1. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług szkoleniowych 

2. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług doradczych 

3. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług cateringowych 

4. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług transportowych 

5. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług remontowych 

6. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw materiałów biurowych 

7. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw żywności 

8. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania robót budowlanych 

16 

3 / 
4  

Tryb podstawowy – warsztaty 
dotyczące wariantu opisanego 
w art. 275 pkt 1) ustawy PZP 
 

1. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług szkoleniowych 

2. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług doradczych 

3. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług cateringowych 

4. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług transportowych 

5. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania usług remontowych 

6. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw materiałów biurowych 

7. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania dostaw żywności 

8. Przygotowanie postępowania dotyczącego 
nabywania robót budowlanych 

16 

5 Mechanizm zakupowy OWES 
w praktyce  
 
 
 
 
  

1. Podstawowe założenia i cele interwencji 
2. Umocowanie mechanizmu w przepisach 

prawa unijnego i krajowego 
3. Umocowanie w wytycznych krajowych 
4. Zgodność z zasadami uczciwej konkurencji 
5. Zalety i wady rozwiązania 
6. Bariery we wdrażaniu 
7. Dane ilościowe z okresu 2020 – 2022 
8. Przykłady modelowych rozwiązań i dobrych 

praktyk 

8 

6 Platforma ezamowienia.gov.pl 1. Prawne podstawy procesu elektronizacji 8 
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jako narzędzie komunikacyjne 
zamawiającego i wykonawców 
w postępowaniach PZP 
 
 

zamówień publicznych 
2. Podstawowe pojęcia ustawowe 
3. Definicja komunikacji elektronicznej 
4. Różne formy komunikacji elektronicznej 
5. Forma elektroniczna a postać elektroniczna 
6. Podpis kwalifikowany 
7. Podpis osobisty 
8. Profil zaufany 
9. Podpisywanie dokumentu z wykorzystaniem 

najbardziej popularnego oprogramowania 
polskich dostawców certyfikatów podpisu 
kwalifikowanego: Szafir (KIR), Sigilium Sign 
(PWPW), proCentrum SmartSign (ADS), 
SecureDoc (EuroCert), PEM-HEART Signature 
(CenCert) 

10.  Rejestracja na platformie – założenie konta 
11.  Tworzenie postępowań 
12.  Tworzenie ogłoszeń 
13.  Formularz do komunikacji z wykonawcami 
14.  Wewnętrzny panel komunikacyjny 
15.  Szyfrowanie dokumentów 
16.  Przesyłanie danych przez ePUAP 
17.  Deszyfrowanie dokumentów 
18.  Odstąpienie od wymogu użycia środków 

komunikacji elektronicznej 
7 Praktyczne aspekty / problemy 

występujące podczas realizacji  
postępowań dotyczących usług 
oraz robót budowlanych 
 
 

1. Właściwe, niedyskryminacyjne określenie 
warunków udziału w postępowaniu 

2. Odpowiedzialność cywilna deliktowa  
3. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa 
4. Podmiotowe środki dowodowe 
5. Przedmiotowe środki dowodowe 
6. Wadium 
7. Zabezpieczenie umów 
8. Płatności zaliczkowe oraz cząstkowe 
9. Zasady zabezpieczenia zaliczek 
10.  Ochrona interesów podwykonawców  
11.  Zmiany w trakcie realizacji umów 
12.  Opóźnienie a zwłoka w orzecznictwie 
13.  Pojęcie siły wyższej w praktyce orzeczniczej 
14.  Stosowanie kar umownych 
15.  Miarkowanie kar umownych przez sądy 
16.  Najczęstsze przyczyny sporów sądowych 

8 

8 Ustawa o ekonomii społecznej 

 

1. Istniejące uregulowania prawne dotyczące 
sektora ekonomii społecznej 

2. Podstawowe definicje ustawowe 
3. Przedsiębiorstwo społeczne – organizacja, 

zasady działania 
4. Uzyskiwanie/utrata statusu przedsiębiorstwa 

społecznego 
5. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa 

społecznego  
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6. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez 
organy administracji publicznej 

7. Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

8. Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

9.  Resortowe programy wspierania ekonomii 
społecznej  

10.  Rola i zadania Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

11.  Akredytacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

12.  Ochrona danych osobowych pracowników 
przedsiębiorstw społecznych 

13.  Zmiany w innych aktach prawnych  

9 Procedury realizacji projektów 
finansowanych z EFRR/FS/EFS 
w perspektywie finansowej 
2021 – 2027 

1. Cele polityki spójności na lata 2021-2027 
2. Fundusze strukturalne: 
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
b) Europejski Fundusz Społeczny+ 
c) Fundusz Spójności 
d) Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 

Akwakultury 
e) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji 
3. Unijne akty prawne dotyczące funduszy 

strukturalnych 
4. Polskie akty prawne dotyczącze funduszy 

strukturalnych 
5. Krajowe programy operacyjne: 
a) Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat i Środowisko 
b) Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 
c) Fundusze Europejskie dla Rozwoju 

Społecznego 
d) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 
e) Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 
f) Fundusze Europejskie na Pomoc 

Żywnościową 
g) Fundusze Europejskie dla Rybactwa 
h) 16 programów regionalnych 
i) Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej 
j) Pomoc Techniczna dla Funduszy 

Europejskich 
6. Procedury aplikacyjne 
7. Wytyczne kwalifikowalności wydatków 
8. Procedury realizacji i rozliczeń 
9. Struktury wspierające beneficjentów  
10.  Źródła informacji o okresie programowania 

2021-2027 
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10 Wsparcie ekonomii społecznej 
w perspektywie finansowej 
2021 – 2027 

1. Podstawowe zasady udzielania pomocy 
publicznej oraz pomocy de minimis 

2. Nowe instrumenty wsparcia start-upów oraz 
przedsiębiorstw społecznych ze środków 
EFS+ 

3. Nowe instrumenty wsparcia działających 
przedsiębiorstw ze środków EFRR 

4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw 
społecznych ze środków krajowych 

5. Zasady działania OWES (instytucji wsparcia 
ekonomii społecznej) w okresie 2021-2027. 

6. Proces akredytacji podmiotu starającego się 
o status instytucji wsparcia ekonomii 
społecznej na konkretnym przykładzie. 

8 
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Ramowy program szkoleń dla Animatorów w ramach drugiego cyklu szkoleń.   
 

Tematyka szkoleń dla  Animatorów 
2 Edycja 

 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Ekonomia społeczna  
w latach 2022-2030. Ekonomia 
społeczna a polityki publiczne/ 
społeczne.   
 

9. Wprowadzenie do tematyki warsztatów 
przedstawienie założeń, programu i celu 
warsztatów, przekazanie informacji 
dotyczącej zawartości organizacyjno – 
merytorycznej, przedstawienie i 
omówienie oczekiwań uczestników. 

10. Zawarcie kontraktu, ćwiczenia  
integracyjno – komunikacyjne, 
autoprezentacja  uczestników na forum 
grupy.  

11. Wprowadzenie do ekonomii społecznej i 
solidarnej 2022 – 2030   

12. Idea społecznie odpowiedzialnego 
terytorium.  

13. Idea społecznie odpowiedzialnej 
konsumpcji.  

14. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej do 2030 roku. Ekonomia 
solidarności społecznej – cele i zadania 
programu operacyjnego dla OWES, PES i 
PS, Animatora/Animatorki  

15. Ustawa o ekonomii społecznej  - cele i 
zadania dla PES, PS, OWES,  
Animatora/Animatorki  

16. Strategia Rozwoju Usług Społecznych 
polityka publiczna do roku 2030  (z 
perspektywą do 2035 r.) – 
wprowadzenie do programowania usług 
społecznych i deinstytucjonalizacji dla 
Animatora i Animatorki  

 

8 

2 Usługi społeczne  

i deinstytucjonalizacja.  Ekonomia 

społeczna a usługi społeczne w świetle 

Strategii rozwoju usług społecznych 

polityka publiczna na lata 2021 – 2030 

( z perspektywą do 2035). Dobre 

przykłady zlecania usług społecznych 

PES/PS przez JST w Polsce  

 

1. Zadania publiczne/użyteczności 
publicznej a usługi społeczne w Polsce – 
definicje i zakres .  

2. Zadania publiczne/użyteczności 
publicznej  
a usługi społeczne w Unii Europejskiej.  

3. Definicja usług społecznych.  
4. Rodzaje usług społecznych i ich 

odbiorcy.   
5. Rodzaje instytucji w polskim prawie i 

opieka instytucjonalna. 
6. Usługi w społecznościach lokalnych. 

Typologia usług społecznych.  
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 Usługi dla osób potrzebujących 
wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu  

 Usługi dla dzieci, młodzieży i rodzin 
z dziećmi  

 Mieszkalnictwo chronione i 
wspomagane  

7. Co to jest deinstytucjonalizacja usług. 
8. Deinstytucjonalizacja a poszczególne 

grupy: seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby w 
kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież, 
rodzina. 

9. Ekonomia społeczna a usługi społeczne 
w świetle Strategii rozwoju usług 
społecznych polityka publiczna na lata 
2021 – 2030 ( z pespektywą do 2035 
roku) 
 Podmioty ekonomii społecznej i ich 

udział w kreowaniu i angażowaniu 
się w rozwój usług społecznych  

 Ekonomia społeczna jako 
wykonawca usług społecznych  

10. Dobre przykłady zlecania usług 
społecznych PES/PS przez JST w Polsce.  
Korzyści płynące z włączania PES, w 
szczególności PS, w realizację usług 
społecznych użyteczności publicznej 

11. Zadania i praktyczny udział 

pracowników OWES, Animatorów i 

animatorek w rozwój  usług społecznych 

w obszarze działania OWES.  
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3. Centrum Usług Społecznych  
koordynatorem usług użyteczności 
publicznej i usług społecznych w 
gminie. 
Szanse i możliwości współpracy CUS z 
sektorem ES przy programowaniu i 
realizacji usług społecznych na 
poziomie lokalnym. 

1. Założenia ustawy o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług 
społecznych z dnia 19 lipca 2019 roku  

 Zasady przyjmowania przez gminę 
programów usług społecznych  

 Zasady tworzenia CUS, przekształcania 
OPS w CUS , zadania CUS, organizacja 
CUS i struktury organizacyjnej  oraz  
zasady działania CUS  

 Zasady realizowania przez CUS 
programów usług społecznych 

2. Program Usług Społecznych – 
tworzenie i realizowanie z  udziałem 
partnerów lokalnych, sektora ES i 
mieszkańców 

3. Zasady realizacji usług w CUS  
4. Plan organizowania społeczności 

lokalnej tworzony i realizowany przez 
CUS przy udziale sektora ES i innych 
partnerów lokalnych 

5. Korzystanie z usług CUS 
6. Zlecanie usług użyteczności publicznej i 

usług społecznych PES/PS i współpraca 
CUS z  sektorem ES.  

7. Dobre praktyki w funkcjonowaniu CUS 
w Polsce  - projekt pilotażowy  i inne 
przykłady z działalności CUS – np. 
Wojcieszków, Starachowice, Kozienice, 
Bełżyce, Wiązowna  

8. Wykorzystanie przez sektor ES 
aktywnych form polityki społecznej w 
gminie, powiecie 

9. Instytucjonalny system wsparcia PES 
/PS – zasady działania OWES w 
perspektywie 2022 – 2030. Współprac 
CUS z OWES.  

 

8 

4 Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – Trener  
Animator  przed szkoleniem/ 
warsztatem/ seminarium  

 

 
 
 
 

1.Andragogika, czyli specyfika uczenia się 
dorosłych   

• Zasady treningu umiejętności   
• Rola trenera i fazy nastawienia 

trenera wobec grupy   
• Style uczenia się i modalność 

sensoryczna w uczeniu, pedagogika 
kontraktu  

2.Cykl uczenia Dawida. A. Kolba   
• Uczenie się przez doświadczenie 
• Dzielenie się doświadczeniem   
• Przetwarzanie  
• Uogólnianie 
• Zastosowanie  
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3.Proces grupowy i zmiana   
• Zmiana i proces zmiany 
• Networking – Organizacja – 

Profesjonalne interwencje  
• Łączenie i komunikowanie się - 

Interakcja i integracja – Meta – 
Sieci, - Partnerstwo  

 4.Grupa szkoleniowa    
• Specyfika grupy i cykl życia grupy   

5. Kategorie uczestników szkoleń, 
warsztatów, seminariów 

• Zorientowani na sam proces 
uczenia się  

• Zorientowani na cele kształcenia  
• Zorientowani na uczestnictwo 

edukacyjne   
6. Organizacja jako system   

 
5 Warsztat pracy Animatora – 

Umiejętności trenerskie – 
Projektowanie szkoleń – warsztatów – 
seminariów przez Trenera Animatora  

 

 

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych  
• Poziom efektywności i potrzeb  
• Tryby uczenia się na 

poszczególnych poziomach 
efektywności  

• Potrzeby organizacyjne, grupowe i 
indywidualne  

2. Metody rozpoznawania potrzeb 
szkoleniowych 
3. Projektowanie szkoleń  

• Proces szkolenia i siedem kroków 
planowania. Przygotowanie 
programu szkolenia i ramowa 
konstrukcja programu 
szkoleniowego  

• Zasady układania materiału do 
przekazania w trakcie szkolenia i 
aranżacja przestrzeni  

4. Programy szkoleniowe – przykłady 
programów i próbki programów – ćwiczenia 
praktyczne  
5. Emisja głosu – ćwiczenia praktyczne. 
 

8 

6 Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – Komunikacja 
i feedback – informacja zwrotna. 
Komunikacja społeczna grupowa w 
budowaniu sektora ES  

1.Komunikacja. Komunikacja społeczna w 
budowaniu  sektora ES. 

 Komunikacja werbalna i niewerbalna 

 Skuteczność i elementy przekazu 

 Proces komunikacji  

 Sposoby skutecznego mówienia  

 Sztuka słuchania i metody i narzędzia 
skutecznego słuchania  

 Style słuchania i odpowiadania  

 Model czworga uszu  
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 Model czterech ust 

 Komunikat Typu TY i Komunikat Typu 
JA  

 Komunikacja niewerbalna – odległości, 
postawa, mimika, gesty, mowa ciała, 
wzrok, kolory, ubiór itp.  

 Efekt pierwszego wrażenia   

 Bariery komunikacyjne  
2. Feedback – informacja zwrotna 

 Po co stosować informację zwrotną?  

 Konstruktywna informacja zwrotna 

 Dziewięć zasad udzielania informacji 
zwrotnej  

 Metoda kanapki 

 Trująca krytyka – jak sobie radzić ?  

 Metody konstruktywnej informacji 
zwrotnej FUKO i Z – FUKO - PZK 

7 Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności trenerskie – Metody i 
narzędzia szkoleniowe w pracy   
Trenera Animatora    

1. Metody szkoleniowe – podział metod  
2. Metody i narzędzia szkoleniowe w 

praktyce:  

 Praca w grupach 

 Burza mózgów 

 Ogrywanie ról 

 Dyskusja, Dyskusja panelowa, 
Dyskusja plenarna, Dyskusja 
kierowana, Dyskusja nieformalna, 
Dyskusja sokratejska  

  Akwarium 

 Metaplan  

 World Cafe 

 Debata „za”  i „przeciw” 

  Kula śniegowa  

 Metoda 5 x dlaczego  

 Metoda Rybi szkielet 

 Metoda SWOT 

 Odwrócona burza mózgów  

 Praca z filmem, praca z kamerą  

 Praca z bajką, dramą 

 Praca z flipchatem  

8 

8 Warsztat pracy Animatora – Etyka 
pracy i wartości we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym. 
Przeciwdziałanie  wypaleniu 
zawodowemu Animatora  - 
Relaksacyjny Trening Antystresowy 

1.Co to są wartości i po co potrzebne są w 
życiu człowieka.  
 

 Wartości w sferze: fizycznej, 
psychicznej, duchowej i społecznej 
człowieka.  Wartości w definicjach.   

 Klasyfikacja wartości wg. D. 
Dobrowolskiej: wartości konkretne i 
wartości abstrakcyjne.  

 Teoria wartości wg Miltona – 
Rokeacha jako część ogólniejszej teorii 
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osobowości. Wartości moralne i poza 
moralne.   

 Tabela moich wartości w życiu  i w 
pracy.  

 Funkcje wartości w życiu człowieka. 
Hierarchie wartości jako indywidulane 
systemy wartości człowieka. 

 Ogólnospołeczna hierarchia wartości 
Maxa Schelera.  

 Świat bez wartości – wizja świata bez 
wartości. Wartości moralne w 
wymiarze społecznym i osobistym.  

 Korzyści z kierowania się wartościami 
przez człowieka – dla  niego samego, 
rodziny, środowiska, czy tez pracy. 
Życie człowieka jako  proces 
realizowania wartości.  

 Moje wartości jako Animatora/ 
Animatorki w obszarze  rozwoju 
osobistego/ w obszarze rodziny/ w 
obszarze znajomych i przyjaciół/ w 
obszarze kariery i pracy/ w 
środowisku/ w budowaniu sektora ES.  

 Co to jest etyka zawodowa ? Etyka wg 
Konstytucji RP. Etyka zawodowa i 
normy.   

 Zasady etyki w miejscu pracy: 
uczciwość, rzetelność, zaufanie, 
szacunek, poszanowanie godności, 
zdrowia i życia ludzkiego.   

 Kodeks etyczny zawodu Trenera.  

 Kodeks etyczny zawodu Animatora  

 Wypalenie zawodowe i fazy wypalenia 
zawodowego. 

 Relaksacyjny Trening Antystresowy   

9 Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności Mentorskie – Mentoring, 
Mentor i jego role  

1.  Czym jest mentoring.  
2. 2. Kim jest Mentor?  
3. 3. Różne typy mentoringu.  
4. 4. Kompetencje Mentora.  
5. 5. Siła mentoringu.  
6. 6. Mentoring czy coaching.  
7. 7. Mentoring - procedury i procesy.  
8. 8. Zagrożenia w mentoring.  

8 

10 Warsztat pracy Animatora – 
Umiejętności Mentorskie – 
Planowanie i zarządzanie procesem 
mentoringu 

1.Cele w mentoringu.  
2.Proces mentoringu. Planowanie procesu 
mentoringu.  
3.Mentor i jego miejsce. Mentor – 
umiejętności. 4.Skuteczność mentoringu.  
5.Wprowadzenie do strategii wdrożenia 
mentoringu (O. Serrat).  
6.Zasady współpracy  od fazy I do Fazy III 

8 



 
 

 
 

 

 

 

 
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network 

ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów 
www.mcppn.pl 

Fundacja Teatrikon 
ul. Rynek 2/31C, 20-112 Lublin 

www.teatrikon.pl 

 

procesu mentoringowego.  
7.Praktyczne narzędzia do pracy z Mentee.  
8. Stawianie celów w procesie mentoringu.  
9. Udana relacja mentoringowa Mentor – 
Mentee.  
10.Potencjalne korzyści z wdrożenia 
procesu mentoringowego dla Mentee, 
Mentora. Organizacji/firmy.  
11.Kodeks etyczny mentoringu.  
12.Cechy dobrego Mentora  
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Ramowy program szkoleń dla Doradców biznesowych w ramach drugiego cyklu szkoleń.  
  

Tematyka szkoleń dla Doradców biznesowych 
Edycja 2 

 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Podstawy rachunkowości 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
Cz. I 

1. Podstawowe zagadnienia rachunkowości: 
- zasady rachunkowości 
- dokumentowanie operacji gospodarczych. 

2. Wpływ operacji gospodarczych na sytuację 
majątkowo-finansową przedsiębiorstwa: 
- operacje bilansowe, 
- operacje wynikowe. 

8 

2 Podstawy rachunkowości 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
Cz. II 

1.  Sprawozdawczość finansowa 
przedsiębiorstwa społecznego: 
- struktura sprawozdania finansowego, 
- zakres informacji sprawozdawczości 
finansowej. 

2. Zasady budowy elementów sprawozdania 
finansowego: 
- bilans, 
- rachunek zysków i strat, 
- rachunek przepływów pieniężnych. 

8 

3 Zarządzanie procesowe 
w przedsiębiorstwie 
społecznym  
Cz. I 

1. Postawy zarządzania procesowego: 
- orientacja funkcjonalna i procesowa, 
- zadania a procesy. 

2. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie: 
- procesy podstawowe, pomocnicze i 
zarządcze, 
- mapa procesów. 

8 

4 Zarządzanie procesowe 
w przedsiębiorstwie 
społecznym 
Cz. II 

1. Projektowanie procesu: 
- karta procesu, 
- diagram procesu. 

2. Modelowanie procesu: 
- analiza przyczyn problemów w procesie, 
- analiza ryzyka w procesie. 

8 

5 EXCEL w pracy doradcy 
biznesowego 

1. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym: 
- zasady definiowania formuł, 
- formatowanie standardowe i 
niestandardowe. 

2. Praca ze zbiorami danych: 
- filtrowanie danych, 
- wyszukiwanie danych. 

8 

6 Analiza sprawozdań 
finansowych 
przedsiębiorstwa 
społecznego  
Cz. I  

1. Czytanie bilansu: 
- analiza pionowa bilansu, 
- analiza pozioma bilansu. 

2. Analiza płynności finansowej i zadłużenia: 
- pomiar i ocena płynności finansowej, 
- pomiar i ocena zadłużenia. 

8 

7 Analiza sprawozdań 1. Czytanie rachunku zysków i strat: 8 
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Tematyka szkoleń dla Doradców biznesowych 
Edycja 2 

 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

finansowych 
przedsiębiorstwa 
społecznego  
Cz. II  

- analiza pionowa rachunku zysków i strat, 
- analiza pozioma rachunku zysków i strat.. 

2. Analiza rentowności: 
- pomiar i ocena rentowności sprzedaży, 
- pomiar i ocena rentowności zasobów. 

8 Kalkulacja kosztów i cen dla 
nowej oferty 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
Cz. I 

1. Kalkulacja kosztów bezpośrednich: 
- kalkulacja podziałowa. 

2. Kalkulacja kosztów pośrednich: 
- kalkulacja doliczeniowa. 

8 

9 Kalkulacja kosztów i cen dla 
nowej oferty 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
Cz. II 

1. Determinanty ceny: 
- czynniki cenowe nowej oferty, 
- analiza cen komplementarnych i 
substytucyjnych. 

2. Kalkulacja ceny nowej oferty: 
- metody kalkulacji ceny, 
- rentowność nowej oferty. 

8 

10 Planowanie i analiza 
przepływów pieniężnych 

1. Obieg pieniądza w przedsiębiorstwie: 
- istota przepływów pieniężnych, 
- struktura rachunku przepływów pieniężnych. 

2. Planowanie przepływów gotówkowych: 
- preliminowanie wpływów i wydatków, 
- saldo końcowe gotówki. 

8 

11 Tworzenie modelu 
finansowego w biznes planie 
Cz. I 

1. Model sprzedaży: 
- prognozowanie wolumenu sprzedaży, 
- prognozowanie przychodów ze sprzedaży 

2. Model koszów zmiennych: 
- prognozowanie kosztów zmiennych 
bezpośrednich, 
- prognozowanie kosztów zmiennych 
pozostałych. 

8 

12 Tworzenie modelu 
finansowego w biznes planie  
Cz. II 

1. Model kosztów stałych: 
- prognozowanie kosztów stałych pośrednich, 
- prognozowanie kosztów stałych ogólnych. 

2. Model wyników: 
- prognozowanie wyniku finansowego, 
- prognozowanie rentowności. 

8 
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Ramowy program szkoleń dla Specjalistów ds. Reintegracji w ramach drugiego cyklu szkoleń.   
 

Tematyka szkoleń dla Specjalistów ds. reintegracji 
2 Edycja 

 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Efektywny i skuteczny doradca 
ds. reintegracji w świetle 
ustawy o ekonomii społecznej.  

Profil doradcy ds. reintegracji 
Struktura kompetencji dla stanowiska 
reintegratora i jego zdania. 
Poznanie  USTAWY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 
ekonomii społecznej w szczególności zapisów  
dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej  

8 

2. Diagnoza potrzeb PS i 
pracowników PS w zakresie 
wsparcia reintegracyjnego. 

Metodyka pracy w indywidualnych spotkaniach 
z zakresu doradztwa ds. reintegracji.  
Narzędzia pracy doradcy ds. reintegracji  
Dobór narzędzi do diagnozowania potrzeb i 
potencjału osób wspieranych w ramach 
reintegracji. Metody pracy, wykorzystanie 
aktywizujących metod nauczania i dobór 
narzędzi współpracy z poszczególnymi 
Uczestnikami projektu. 

8 

3. Opracowanie Indywidualnych 
Programów  Reintegracji 
Społecznej. 

Etapy planowania Indywidualnych Programów 
Reintegracji Społecznej. 
Wyznaczanie  realistycznych celów jako czynnik 
motywujący do aktywności i chęci zmiany 
postawy. Sposoby planowania  działań w 
procesie reintegracji klienta.  

8 

4 Przygotowanie 
Indywidualnych Planów 
działania dla pracowników PES 
i PS. 

Praktyczne aspekty tworzenia IPD  
Tworzenie Indywidualnego planu działania w 
oparciu o zasoby i deficyty pracownika PES lub 
PS. Wdrożenie i monitoring planu działania.  

8 

5 Narzędzia pracy specjalisty ds. 
reintegracji - Instrumenty 
integracji społeczno-
zawodowej. Monitoring 
efektów działań 
reintegracyjnych. 

Narzędzia pracy doradcy ds. reintegracji  
Instrumenty integracji społeczno -  zawodowej    
Narzędzia monitoringu efektów działań 
reintegracyjnych w PS 
Narzędzia wspomagające monitoring. 
Czynniki wpływające na efektywność i trwałość 
procesu reintegracji. 
 

8 

6 Efektywny mentor - warunki 
skutecznej współpracy w  
procesie reintegracji. 

Znajomość procesów zachodzących w grupie 
prowadzących do współpracy. Budowanie 
wspólnego celu organizacji w oparciu o zasoby 
zespołu. Współpraca i przyczyny jej 
niepowodzeń – zapobieganie. Mentoring i jego 
przebieg w procesie.  

8 

7 Trudne przypadki we wsparciu 
reintegracyjnym.  

Przeszkody i trudne przypadki we wsparciu 
reintegracyjnym.  
Wyzwania i trudności w pracy doradcy ds. 
reintegracji 
Techniki radzenia sobie z trudnym klientem. 

8 
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8 Rozwiązywanie konfliktów. 
Zarządzanie konfliktem   
 
   

Zrozumienie czym jest konflikt i dlaczego się 
pojawia. Sposoby radzenia sobie z konfliktem. 
Zarządzanie konfliktem – wykorzystanie sytuacji 
trudnych do znajdowania nowych rozwiązań.  

8 

9 Praktyczne narzędzia 
motywowania kadry PS i PES  

Stosowanie w praktyce działań motywacyjnych 
adekwatnych do profilu konkretnej osoby. 

8 

10 Praktyczne umiejętności 
psychospołeczne doradcy ds. 
reintegracji – warsztat 
praktyczny   

Wypracowanie umiejętności psychospołecznych 
i ich zastosowanie  w praktyce. 

8 

11 Metody coachingowe, 
projektowania i 
przeprowadzania szkoleń, 
treningów, warsztatów jako 
narzędzie w pracy doradcy ds. 
reintegracji   

Poznanie metod i narzędzi coachingowych, 
trenerskich i mentorskich  przydatnych w pracy 
praktycznej z klientem w procesie reintegracji.  

8 

12 Zakładanie i prowadzenie PES 
o charakterze 
reintegracyjnym. 
Aktualny stan prawny 
Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

• Zakładania przedsiębiorstwa społecznego (PS)  
• Zakładania podmiotu ekonomii społecznej 
(PES)  
• Rejestrowania działalności PES, 
• Zewnętrznego finansowania PS i PES, 
• Prowadzenia działalności statutowej PES, 
• Inne z zakresu ekonomii społecznej 

8 
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Ramowy program szkoleń dla Doradców kluczowych w ramach II cyklu szkoleń. 
   

Tematyka szkoleń dla  Doradców Kluczowych 
 

L.p Temat szkolenia Zakres merytoryczny szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Usługi społeczne  

i deinstytucjonalizacja.  

Ekonomia społeczna a usługi 

społeczne w świetle Strategii 

rozwoju usług społecznych 

polityka publiczna na lata 2021 

– 2030 ( z perspektywą do 

2035). Dobre przykłady zlecania 

usług społecznych PES/PS przez 

JST w Polsce  

 

12. Zadania publiczne/użyteczności publicznej a 
usługi społeczne w Polsce – definicje i zakres .  

13. Zadania publiczne/użyteczności publicznej a 
usługi społeczne w Unii Europejskiej.  

14. Definicja usług społecznych.  
15. Rodzaje usług społecznych i ich odbiorcy.   
16. Rodzaje instytucji w polskim prawie i opieka 

instytucjonalna. 
17. Usługi w społecznościach lokalnych. Typologia 

usług społecznych.  
 Usługi dla osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu  
 Usługi dla dzieci, młodzieży i rodzin z 

dziećmi  
 Mieszkalnictwo chronione i wspomagane  

18. Co to jest deinstytucjonalizacja usług. 
19. Deinstytucjonalizacja a poszczególne grupy: 

seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby w kryzysie bezdomności, dzieci i 
młodzież, rodzina. 

20. Ekonomia społeczna a usługi społeczne w 
świetle Strategii rozwoju usług społecznych 
polityka publiczna na lata 2021 – 2030 ( z 
pespektywą do 2035 roku) 
 Podmioty ekonomii społecznej i ich udział 

w kreowaniu i angażowaniu się w rozwój 
usług społecznych  

 Ekonomia społeczna jako wykonawca 
usług społecznych  

21. Dobre przykłady zlecania usług społecznych 
PES/PS przez JST w Polsce.  Korzyści płynące z 
włączania PES, w szczególności PS, w 
realizację usług społecznych użyteczności 
publicznej 

22. Zadania  i praktyczny udział pracowników 

OWES, Animatorów i animatorek w rozwój  

usług społecznych w obszarze działania OWES.  
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2. Centrum Usług Społecznych  
koordynatorem usług 
użyteczności publicznej i usług 
społecznych w gminie. 
Szanse i możliwości współpracy 
CUS z sektorem ES przy 
programowaniu i realizacji 
usług społecznych na poziomie 
lokalnym. 

10. Założenia ustawy o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych 
z dnia 19 lipca 2019 roku  

 Zasady przyjmowania przez gminę 
programów usług społecznych  

 Zasady tworzenia CUS, przekształcania OPS w 
CUS , zadania CUS, organizacja CUS i struktury 
organizacyjnej  oraz  zasady działania CUS  

 Zasady realizowania przez CUS programów 
usług społecznych 

11. Program Usług Społecznych – tworzenie i 
realizowanie z  udziałem partnerów 
lokalnych, sektora ES i mieszkańców 

12. Zasady realizacji usług w CUS  
13. Plan organizowania społeczności lokalnej 

tworzony i realizowany przez CUS przy 
udziale sektora ES i innych partnerów 
lokalnych 

14. Korzystanie z usług CUS 
15. Zlecanie usług użyteczności publicznej i usług 

społecznych PES/PS i współpraca CUS z  
sektorem ES.  

16. Dobre praktyki w funkcjonowaniu CUS w 
Polsce  - projekt pilotażowy  i inne przykłady z 
działalności CUS – np. Wojcieszków, 
Starachowice, Kozienice, Bełżyce, Wiązowna  

17. Wykorzystanie przez sektor ES aktywnych 
form polityki społecznej w gminie, powiecie 

18. Instytucjonalny system wsparcia PES /PS – 
zasady działania OWES w perspektywie 2022 
– 2030. Współpraca CUS z OWES.  

 

8 

3. Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego  – Umiejętności 
trenerskie – Trener przed 
szkoleniem i projektowanie 
szkoleń warsztatów/ 
seminariów  

 

 
 
 
 

1.Andragogika, czyli specyfika uczenia się 
dorosłych   

• Zasady treningu umiejętności   
• Rola trenera i fazy nastawienia trenera 

wobec grupy   
• Style uczenia się i modalność sensoryczna 

w uczeniu, pedagogika kontraktu  
2.Cykl uczenia Dawida. A. Kolba   

• Uczenie się przez doświadczenie 
• Dzielenie się doświadczeniem   
• Przetwarzanie  
• Uogólnianie 
• Zastosowanie  

3.Proces grupowy i zmiana   
4.Grupa szkoleniowa    

• Specyfika grupy i cykl życia grupy   
5. Kategorie uczestników szkoleń, warsztatów, 
seminariów 
6. Analiza potrzeb szkoleniowych  
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• Poziom efektywności i potrzeb  
• Tryby uczenia się na poszczególnych 

poziomach efektywności  
• Potrzeby organizacyjne, grupowe i 

indywidualne  
7. Metody rozpoznawania potrzeb szkoleniowych 
8. Projektowanie szkoleń  
9.Programy szkoleniowe – przykłady programów i  
   próbki programów – ćwiczenia praktyczne  
10. Emisja głosu – ćwiczenia praktyczne.  

4. Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego – Umiejętności 
trenerskie – Komunikacja i 
feedback – informacja zwrotna. 
Komunikacja społeczna 
grupowa w budowaniu sektora 
ES  

1.Komunikacja. Komunikacja społeczna w 
budowaniu  sektora ES. 

 Komunikacja werbalna i niewerbalna 

 Skuteczność i elementy przekazu 

 Proces komunikacji  

 Sposoby skutecznego mówienia  

 Sztuka słuchania i metody i narzędzia 
skutecznego słuchania  

 Style słuchania i odpowiadania  

 Model czworga uszu  

 Model czterech ust 

 Komunikat Typu TY i Komunikat Typu JA  

 Komunikacja niewerbalna – odległości, 
postawa, mimika, gesty, mowa ciała, wzrok, 
kolory, ubiór itp.  

 Efekt pierwszego wrażenia   

 Bariery komunikacyjne  
2. Feedback – informacja zwrotna 

 Po co stosować informację zwrotną?  

 Konstruktywna informacja zwrotna 

 Dziewięć zasad udzielania informacji 
zwrotnej  

 Metoda kanapki 

 Trująca krytyka – jak sobie radzić ?  

 Metody konstruktywnej informacji zwrotnej 
FUKO i Z – FUKO - PZK 

8 

5. Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego – Umiejętności 
trenerskie – Metody i narzędzia 
szkoleniowe w pracy   Trenera 
Doradcy Kluczowego     

3. Metody szkoleniowe – podział metod  
4. Metody i narzędzia szkoleniowe w praktyce:  

 Praca w grupach 

 Burza mózgów 

 Ogrywanie ról 

 Dyskusja, Dyskusja panelowa, Dyskusja 
plenarna, Dyskusja kierowana, Dyskusja 
nieformalna, Dyskusja sokratejska  

  Akwarium 

 Metaplan  

 World Cafe 

 Debata „za”  i „przeciw” 

  Kula śniegowa  

 Metoda 5 x dlaczego  
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 Metoda Rybi szkielet 

 Metoda SWOT 

 Odwrócona burza mózgów  

 Praca z filmem, praca z kamerą  

 Praca z bajką, dramą 

 Praca z flipchatem  

6. Warsztat pracy Doradcy 
Kluczowego - Umiejętności 
Mentorskie –  
Mentoring, Mentor i jego role. 
Planowanie i zarządzanie 
procesem mentoringu 

1.Czym jest mentornig i Kim jest mentor ? 
2.Cele mentoringu i różne typy mentoringu 
3.Proces mentoringu. Planowanie procesu 
mentoringu – procedury i procesy 
4.Mentor i jego miejsce oraz umiejętności. 
6.Skuteczność mentoringu.  
7.Wprowadzenie do strategii wdrożenia 
mentoringu (O. Serrat).  
8.Praktyczne narzędzia do pracy z Mentee.  
9. Udana relacja mentoringowa Mentor – 
Mentee.  
10.Potencjalne korzyści z wdrożenia procesu 
mentoringowego dla Mentee, Mentora,  
Organizacji/firmy.  
11.Kodeks etyczny mentoringu i cechy dobrego 
Mentora  
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 7 Aktualny stan prawny 
Krajowego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

Omówienie aktualnej treści Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz jego pozycji i 
znaczenia w kontekście źródeł prawa w 
rozumieniu Konstytucji RP 

8  

8/9 Ustawa o ekonomii społecznej Analiza zapisów ustawy o ekonomii społecznej. 
Omówienie wpływu regulacji na sektor ES oraz 
funkcjonowanie OWES   

16  

10 Zlecanie usług społecznych 
użyteczności publicznej PES /PS 
przez JST 

Przedstawienie i omówienie przepisów prawa i 
procedur związanych ze zlecaniem usług 
użyteczności publicznej PES/PS. Wskazanie 
najistotniejszych obowiązków pracodawcy wobec 
pracowników. Studium przypadku – zwrócenie 
uwagi na przykłada zlecenia usług społecznych 
użyteczności publicznej PES/PS przez JST  

8  

11 Prawne aspekty 
funkcjonowania CUS 

Przedstawienie podstaw prawnych 
powoływania/funkcjonowania Centrum Usług 
Społecznych. Deinstytucjonalizacja w CUS   

8  

12 Zmiany w prawie pracy w 
związku z implementacją 
dyrektyw:  
1) Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie 
przejrzystych  i 
przewidywalnych warunków 
pracy w Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. UE. L Nr 186, str. 105). 
 
2) Parlamentu Europejskiego i 

Omówienie postanowień dyrektyw oraz 
planowanych zmian w kodeksie pracy mających 
na celu implementację do porządku prawnego 
zapisów ww. dyrektyw unijnych 
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Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network 

ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów 
www.mcppn.pl 

Fundacja Teatrikon 
ul. Rynek 2/31C, 20-112 Lublin 

www.teatrikon.pl 

 

Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz 
uchylającej dyrektywę Rady 
2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 
188, str. 79) 

 
 
 
 

 


