
 

LIDER: 
Centrum Społecznego Rozwoju 
PARTNERZY: 
Gmina Dąbrowa Górnicza 
Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych  

 

 

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 

Część I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zwanego 
dalej ROWES.  

 
§ 2 

Regulamin dotyczy wszystkich stanowisk pracy oraz wszystkich komórek organizacyjnych ROWES.  
 

§ 3 
1. Zadania ROWES będą realizowane przez konsorcjum na mocy porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2015 roku. 
2. W skład konsorcjum wchodzą: Centrum Społecznego Rozwoju – lider (dalej CSR), Gmina Dąbrowa Górnicza – partner 

(dalej DG), Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – partner (dalej GCOP), Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej – partner (dalej FRES) oraz Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – partner (dalej OWIS). 
 

§ 4 
ROWES posiada jednostki stacjonarne w 5 lokalizacjach na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego: 
1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (GCOP), 
2) Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej (prowadzone przez DG), 
3) Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych w Łaziskach Górnych (prowadzone przez CSR), 
4) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (OWIS), 
5) Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Katowicach (FRES). 

 
§ 5 

1. Działania ROWES ukierunkowane są na: 
a) wzmocnienie kadrowe, programowe i promocyjne Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa 

śląskiego; 
b) wzrost liczby tworzonych Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa śląskiego; 
c) wzrost aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienia, w Podmiotach Ekonomii Społecznej wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na terenie województwa śląskiego; 
d) wzrost zaangażowania instytucji otoczenia sektora Ekonomii Społecznej we wspieranie i korzystanie z działań 

Podmiotów Ekonomii Społecznej na terenie województwa śląskiego; 
e) wzrost liczby podmiotów sektora prywatnego korzystających z usług i produktów Podmiotów Ekonomii Społecznej 

na terenie województwa śląskiego. 
 

Część II 
Organizacja i zarządzanie 

 
§ 6 

1. Wyrazem wewnętrznej struktury organizacji ROWES są: 
1) struktura funkcjonalna oparta o merytoryczny zakres działań partnerów konsorcjum, wynikająca ze spełnianych 

zadań, oparta na podziale funkcji między poszczególnymi partnerami konsorcjum, 
2) struktura administracyjna wynikająca z charakteru prawnego poszczególnych podmiotów tworzących konsorcjum.  

2. W ramach struktury funkcjonalnej każdy z partnerów konsorcjum koordynował będzie działania we wskazanym 
obszarze, który powiązany jest z dotychczasowymi doświadczeniami parterów:  
1) Centrum Społecznego Rozwoju – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania o charakterze reintegracyjnym; 
2) Gmina Dąbrowa Górnicza – promocja i upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej, klauzul społecznych 

i partycypacji obywatelskiej; 
3) Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych ekonomizacją organizacji pozarządowych; 
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4) Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – wsparcie w zakresie rozwoju ekonomicznego podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych, m.in. poprzez poradnictwo biznesowe oraz poradnictwo specjalistyczne: 
prawne, marketingowe i finansowe; 

5) Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – realizacja działań animacyjnych. 
3. Koordynacja działań, o których mowa w ust. 2 prowadzona jest w oparciu o grupy robocze, których posiedzenia 

zwoływane są przez właściwych dla koordynacji każdego z tematów merytorycznych Partnerów konsorcjum. 
Z posiedzeń grup roboczych sporządzane są protokoły. 

4. W strukturze administracyjnej wyróżnia się Grupę Sterującą, Kierownika ROWES, Koordynatorów, Koordynatora 
finansowego, Kluczowych Specjalistów (Animatorzy, Trenerzy, Doradcy kluczowi oraz Doradcy biznesowi) oraz innych 
specjalistów i pracowników (Specjaliści ds. ekonomii społecznej, Specjaliści ds. obsługi finansowo-księgowej, Specjaliści 
ds. administracji i rozliczeń). Ww. osoby stanowią kadrę ROWES angażowaną przez poszczególnych członków 
konsorcjum.  

 
Dział I - Zarządzanie 

 
§ 7 

1. Podstawową jednostkę zarządzającą ROWES stanowi Grupa Sterująca składająca się z Kierownika ROWES ze strony 
Lidera - Centrum Społecznego Rozwoju, Koordynatora finansowego oraz Koordynatorów, po jednym ze strony każdego 
z Partnerów konsorcjum. 

2. Spotkania Grupy Sterującej odbywać będą się co najmniej raz na dwa miesiące. Spotkania Grupy Sterującej zwoływane 
będą na wniosek Kierownika ROWES lub jednego z członków Grupy Sterującej. Grupa Sterująca będzie podejmowała 
decyzje w drodze konsensusu lub zwykłą większością głosów. 

3. Za bieżące zarządzanie działaniami ROWES odpowiedzialny będzie Kierownik ROWES. Działania Kierownika ROWES 
wspomagane będą przez Koordynatora finansowego ROWES. Działania te będą realizowane przez pracowników CSR. 

4. Za koordynację działań z zakresu finansów ROWES, finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym w ramach 
realizowanych przez ROWES projektów) i współpracę w tym zakresie pomiędzy partnerami odpowiedzialny będzie 
Koordynator finansowy ROWES. Będzie on ściśle współpracował  z Kierownikiem ROWES i Specjalistami ds. obsługi 
finansowo-księgowej u partnerów. 

5. Zadania ROWES w poszczególnych jednostkach (z wyłączeniem CSR) koordynowane będą przez Koordynatorów 
wskazanych przez partnerów. 

6. Za zbieranie danych merytorycznych, przygotowywanie ich zestawień oraz prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań 
ROWES odpowiadać będzie Specjalista ds. diagnozy stanu PES i PS. 

7. W zakresie bieżącej realizacji działań ROWES oraz rozliczeń i sprawozdawczości Kierownik ROWES będzie ściśle 
współpracował z pracownikami ROWES, w szczególności z Koordynatorem finansowym, ze Specjalistą ds. diagnozy 
stanu PES i PS oraz ze Specjalistą ds. administracji i rozliczeń. 

 
§ 8 

1. Kierownik ROWES posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze 
standardami AKSES. 

2. Kierownik posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu 
zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej). Kierownik podnosi swoje kompetencje, 
w szczególności w obszarze ekonomii społecznej i zarządzania organizacją. 

3. Koordynator podlega służbowo Kierownikowi Partnera (osobie odpowiedzialnej za kierowanie działaniami Partnera 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, np. prezesowi organizacji pozarządowej, 
dyrektorowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego), jednak w swoich działaniach ściśle 
współpracuje z Kierownikiem ROWES i Grupą Sterującą. 

4. Do kompetencji i zadań Kierownika ROWES należy: 
a) Planowanie rodzajów podejmowanych działań ROWES oraz kontrola ich wykonania zgodnie ze standardami AKSES; 
b) Organizacja pracy ROWES; 
c) Kierowanie kadrą ROWES zatrudnioną w CSR oraz współpraca z Koordynatorami i Kierownikami Partnerów (DG,  

GCOP, FRES, OWIS) w zakresie spójnego kierowania całym zespołem ROWES; 
d) Prowadzenie regularnej i okresowej oceny kadry realizującej zadania ROWES zatrudnionej w CSR oraz tworzenie na 

podstawie oceny kadry okresowych planów rozwoju zawodowego i rozwoju kompetencji w oparciu o Arkusz Oceny 
Pracy Merytorycznej i Kształcenia Kadry Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej; 

e) Nadzór nad jakością usług świadczonych przez ROWES na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej; 
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f) Nadzór nad procedurami zatrudniania kluczowej kadry, kontrola zgodności kwalifikacji z wymaganiami standardów 

AKSES; 
g) Kontrola realizacji celów i osiągania rezultatów, kontrola zgodności z założeniami planu działania; 
h) Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji, w tym umów z uczestnikami, zgodnie ze standardami AKSES; 
i) Nadzór nad bezpieczeństwem informacji zarówno w zakresie fizycznym (nadzór nad dokumentami), jak 

i informatycznym (bezpieczne systemy informatyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
j) Przygotowanie sprawozdania merytorycznego z działalności ROWES; 
k) Zapoznanie nowych członków kadry ROWES ze standardami działania OWES; 
l) Nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów z kadrą ROWES, harmonogramem czasu pracy oraz ich zgodnością 

z obowiązującymi przepisami prawa; 
m) Reprezentowanie ROWES na zewnątrz; 
n) Nadzór nad etyką realizacji usług kadry ROWES. Organizacja działań edukacyjnych skierowanych do kadry ROWES 

związanych z etyką realizacji usług ROWES; 
o) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem informacji i komunikacją pomiędzy członkami konsorcjum. 

 
§ 9 

1. Koordynatorzy, po jednym ze strony każdego partnera konsorcjum, posiadają niezbędne kompetencje i kwalifikacje do 
realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze standardami AKSES dotyczącymi kierowników OWES. 

2. Koordynator posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu 
zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej). Koordynator podnosi swoje kompetencje, 
w szczególności w obszarze ekonomii społecznej i zarządzania organizacją. 

3. Kompetencje i zadania koordynatorów obejmują: 
a) Organizacja realizacji usług ROWES w danej jednostce stacjonarnej; 
b) Kierowanie kadrą ROWES zatrudnioną u Partnera, którego pracownikiem jest Koordynator oraz współpraca 

z Kierownikiem ROWES i Kierownikami Partnerów (CSR, DG,  GCOP, FRES, OWIS) w zakresie spójnego kierowania 
całym zespołem ROWES; 

c) Prowadzenie we współpracy z Kierownikiem ROWES regularnej i okresowej oceny kadry realizującej zadania ROWES 
zatrudnionej u Partnera, którego pracownikiem jest Koordynator oraz tworzenie na podstawie oceny kadry 
okresowych planów rozwoju zawodowego i rozwoju kompetencji w oparciu o Arkusz Oceny Pracy Merytorycznej 
i kształcenia Kadry Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej; 

d) Nadzór nad jakością usług świadczonych przez ROWES na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej; 
e) Nadzór nad procedurami zatrudniania kluczowej kadry, kontrola zgodności kwalifikacji z wymaganiami standardów 

AKSES; 
f) Nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji w tym umów z uczestnikami zgodnie ze standardami AKSES; 
p) Nadzór nad bezpieczeństwem informacji zarówno w zakresie fizycznym (nadzór nad dokumentami), jak 

i informatycznym (bezpieczne systemy informatyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
g) Przygotowanie cząstkowych sprawozdań merytorycznych z działalności danej jednostki stacjonarnej ROWES; 
h) Prowadzenie bieżącego monitoringu w danej jednostce stacjonarnej. Przygotowanie danych liczbowych 

niezbędnych do przygotowania raportu przez Specjalistę ds. diagnozy stanu PES i PS; 
i) Przygotowanie i nadzór nad procesem szkoleniowym kadry; 
j) Nadzór nad etyką realizacji usług kadry ROWES w danej jednostce stacjonarnej; 
k) Komunikacja z Liderem konsorcjum w sprawach związanych z działalnością ROWES oraz ważnych dla prawidłowej 

realizacji działań ROWES. 
 

§ 10 
1. Koordynator finansowy posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku. 

Wymagania to wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego. 
2. Do kompetencji i zadań Koordynatora finansowego należy: 

a) Prowadzenie rozliczeń zgodnie z polityką rachunkowości; 
b) Opracowywanie planu finansowego ROWES i harmonogramów finansowych realizowanych działań we współpracy 

z Kierownikiem ROWES, Specjalistą ds. administracji i rozliczeń, Koordynatorami działań u Partnerów oraz z Grupą 
Serującą. 

c) Nadzór nad wydatkami ROWES zgodnie z przyjętym planem finansowym i harmonogramami; 
d) Prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz terminowe przekazywanie sprawozdań do instytucji kontrolnych. 
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§ 11 

1. Specjalista ds. diagnozy stanu PES i PS posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym 
stanowisku. Wymagania to wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego. 

2. Do zadań Specjalisty ds. diagnozy stanu PES i PS należy: 
a) Prowadzenie monitoringu i ewaluacji wewnętrznej, których zakres jest zgodny z systemem monitorowania 

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz regionalnymi systemami monitorowania sektora 
ekonomii społecznej. Monitoring obejmuje co najmniej badanie satysfakcji klientów ROWES oraz monitorowanie 
jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu ROWES. Ewaluacja obejmuje działania merytoryczne 
ROWES, może także dotyczy funkcjonowania ROWES. Prowadzona jest w oparciu o kryteria skuteczności, 
efektywności, użyteczności i trwałości. Przygotowanie raportu z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej; 

b) Opracowywanie zestawień danych merytorycznych. 
 

§ 12 
1. Specjalista ds. administracji i rozliczeń, zatrudniony w CSR, posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji 

zadań na tym stanowisku. Wymagania to minimum 2 lata doświadczenia zawodowego. 
2. Specjalista ds. administracji i rozliczeń odpowiadać będzie za prowadzenie biura ROWES oraz prawidłowy przebieg  

procesów rozliczeniowych, w tym w szczególności za: 
a) Zbieranie danych od partnerów; 
b) Opracowywanie dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej; 
c) Ścisłą współpracę z Kierownikiem ROWES, Specjalistą ds. diagnozy stanu PES i PS oraz Koordynatorami 

zatrudnionymi u Partnerów. 
 

§ 13 
1. Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej, posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym 

stanowisku. Wymagania to wykształcenie kierunkowe i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego. 
2. Do zadań Specjalisty ds. obsługi finansowo-księgowej należeć będzie w szczególności prowadzenie dokumentacji 

finansowo-księgowej poszczególnych partnerów oraz spraw kadrowych, przy czym zadania specjalisty ds. finansowo-
księgowych regulują szczegółowo regulaminy i zasady obowiązujące u każdego z partnerów. 

 
§ 14 

Realizacja zadań określonych dla poszczególnych stanowisk opisanych w § 1-7 może zostać podzielona  pomiędzy kilka osób, 
których wspólne działanie spełni wymagania określone dla każdego ze stanowisk. 
 

Dział II – Kluczowi specjaliści 
  

§ 15 
1. Do zespołu kluczowej kadry należą Animatorzy, Trenerzy, Doradcy kluczowi oraz Doradcy biznesowi. Specjaliści 

stanowią zespół osób stale współpracujących z Liderem i Partnerami konsorcjum. 
2. Działania kluczowej kadry ROWES, o której mowa w ust. 1 uzupełniane mogą być przez personel wsparcia 

merytorycznego. 
 

§ 16 
1. Animatorzy posiadają niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze 

standardami AKSES. 
2. Do kompetencji i zadań Animatora należy: 
1) Zadania merytoryczne: 

a) Prowadzenie działań animacyjnych na terenie objętym wsparciem ROWES; 
b) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego 

(JST) oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie rozwoju ekonomii społecznej; 
c) Wyłanianie i wspieranie lokalnych animatorów, przygotowanie ich do działań animacyjnych w danym środowisku; 
d) Prowadzenie działań edukacyjnych ukierunkowanych na tworzenie środowiska przyjaznego dla rozwoju ekonomii 

społecznej; 
e) Prowadzenie działań aktywizujących podmioty, instytucje i osoby do wspierania Podmiotów Ekonomii Społecznej; 
f) Diagnoza potencjału lokalnego środowiska; 
g) Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze; 
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h) Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES; 
i) Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES i PS, budowanie 

lokalnych koalicji; 
j) Wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES;  
k) Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup 

i środowisk;  
l) Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej;  
m) Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych; 
n) Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej; 
o) Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między 

innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania. 
2) Zadania formalne: 

a) Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES; 
b) Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych; 
c) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem; 
d) Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES; 
e) Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach 

istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług; 
f) Udział w działaniach podnoszących kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo zgodnie ze standardami 

AKSES. 
 

§ 17 
1. Doradca kluczowy posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze 

standardami AKSES. 
2. Do kompetencji i zadań Doradcy kluczowego należy: 
1) Zadania merytoryczne: 

a) Identyfikacja potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania ROWES; 
b) Zbudowanie planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb danego klienta;  
c) Wdrożenie planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.);  
d) Monitorowanie wdrożenia planu działania; 
e) Ocena rezultatów planowanych działań; 
f) Stała współpraca z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej w trakcie realizacji 

indywidualne ścieżki wsparcia. 
2) Zadania formalne: 

a) Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES. Dokumentowanie indywidualnej ścieżki wsparcia; 
b) Prowadzenie doradztwa zgodnie ze schematem indywidualnego prowadzenia klienta. 
c) Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych; 
d) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem; 
e) Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES; 
f) Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach 

istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług; 
g) Udział w działaniach podnoszących kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo zgodnie ze standardami 

AKSES. 
 

§ 18 
1. Doradca biznesowy posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze 

standardami AKSES. 
2. Do kompetencji i zadań Doradcy biznesowego należy: 
1) Zadania merytoryczne: 

a) Prowadzenie regularnego monitoringu wspieranych PS; 
b) Identyfikacja potrzeb i problemów biznesowych klienta, w oparciu o nie przygotowanie procesu doradztwa 

biznesowego oraz przeprowadzenie oceny tego procesu;  
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c) Identyfikacja potencjału biznesowego PS i przygotowanie procesu doradztwa dla PS oraz przeprowadzenie oceny 

tego procesu; 
d) Opracowanie biznes planu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem 

finansowania zwrotnego; 
e) Wspieranie PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego;  
f) Opracowanie planu naprawczego dla PS; 
g) Doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu 

sprzedaży przez PS; 
h) Wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, 

personelem lub/i interesariuszami;  
i) Wdrożenie planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.); 
j) Monitorowanie wdrożenia planu działania;  
k) Ocena rezultatów planowanych działań; 
l) Koordynowanie procesu bieżącego wsparcia - instrumentami wspierającymi PS. 

2) Zadania formalne: 
a) Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES. Dokumentowanie indywidualnej ścieżki wsparcia; 
b) Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych; 
c) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem; 
d) Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES; 
e) Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach 

istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług; 
f) Udział w działaniach podnoszących kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo zgodnie ze standardami 

AKSES. 
 

§ 19 
1. Doradca specjalistyczny prowadzący doradztwo prawne, finansowe i marketingowe posiada niezbędne kompetencje 

i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze standardami AKSES, zgodne z obszarem tematycznym. 
1) Do zadań merytorycznych Doradców specjalistycznych należy przede wszystkim prowadzenie doradztwa w zakresie 

tematycznym obejmującym: 
a) w zakresie prawnym: 
− prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS; 
− prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; 
− podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; 
− obowiązki pracodawcy względem pracowników. 
b) w zakresie księgowo-podatkowym: 
− rachunkowość PES; 
− zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; 
− księgowość; 
− płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne. 
c) w zakresie osobowym: 
− zarządzanie organizacją; 
− zarządzanie pracownikami; 
− zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów. 
d) w zakresie finansowym: 
− pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz 
− ze wsparciem w przygotowaniu wniosków; 
− planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl). 
e) w zakresie marketingowym: 
− planowanie marketingowe; 
− kształtowanie elastyczności ofertowej; 
− polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; 
− opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS; 
− badania rynku; 
− wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES; 
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− nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług. 

2) Zadania formalne: 
a) Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES. Dokumentowanie indywidualnej ścieżki wsparcia; 
b) Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych; 
c) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem; 
d) Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES; 
e) Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach 

istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług; 
f) Udział w działaniach podnoszących kompetencje przez szkolenia, warsztaty i doradztwo zgodnie ze standardami 

AKSES. 
 

§ 20 
1. Trener posiada niezbędne kompetencje i kwalifikacje do realizacji zadań na tym stanowisku zgodnie ze standardami 

AKSES. Posiada niezbędną specjalistyczną wiedzę z danego obszaru tematycznego, między innymi takich, jak: 
powoływanie PES i PS, prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej, zarządzanie 
organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi, aspekty prawne, 
finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanów oraz marketing, budowanie 
powiązań kooperacyjnych restrukturyzacja działalności, zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, 
umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

2. Trenerzy – specjaliści w danej dziedzinie będą angażowani do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych zgodnie 
z profilem działalności i zapotrzebowaniem odbiorców usług ROWES. 

3. Do kompetencji i zadań Trenerów należy: 
1) Zadania merytoryczne: 

a) Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, w oparciu o nie przygotowanie szkolenia oraz przeprowadzenie oceny efektów 
szkolenia;  

b) Zaprojektowanie procesu szkoleniowego ukierunkowanego na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce; 
c) Dostosowanie metod szkoleniowych do potrzeb grupy oraz tematyki szkolenia.  

2) Zadania formalne: 
a) Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników; 
b) Prowadzenie dokumentacji usług zgodnej ze standardami AKSES; 
c) Zbieranie informacji oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych; 
d) Realizacja działań zgodnie z harmonogramem; 
e) Realizacja usług z poszanowaniem zasad etycznych zgodnie ze standardami AKSES; 
f) Utrzymywanie stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry ROWES oraz informowanie o sprawach 

istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług. 
 

§ 20a 
Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum może tworzyć inne stanowiska służące wsparciu działań ROWES, 
zarówno w zakresie merytorycznym, jak również w administracyjnym. 

 
Część III 

Zasady realizacji zadań 
 

§ 21 
1. Wszystkich członków kadry oraz osoby zaangażowane w realizację działań ROWES obowiązuje zasada wzajemnego 

współdziałania, koordynacji pracy oraz wymiany informacji. 
2. Członkowie kadry zobowiązani są do: 
1) Terminowego wykonania określonych i uzgodnionych czynności, 
2) Przekazywania niezbędnych materiałów i raportów, 
3) Wyprzedzającego informowania o występujących zagrożeniach, 
4) Informowania o aktualnej ofercie ROWES. 
3. ROWES zapewnia dostęp do pełnej kadry opisanej w niniejszym Regulaminie. Zatrudnianie pracowników na 

poszczególnych stanowiskach zależy od decyzji każdego z partnerów. 
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§ 22 
ROWES obejmuje wsparciem doradczym podmiot, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co najmniej 
obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego. 

 
Część IV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
1. Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzone na drodze uchwały zatwierdzonej przez Grupę Sterującą konsorcjum. 
2. Wnioski o zmianę Regulaminu, mogą składać wszyscy przedstawiciele konsorcjum. 


