
 

 

 
Program ogólny  

„Szkolenia z przedsiębiorczości, 
działalności gospodarczej  
i spółdzielczości socjalnej”  

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 

Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej 

2. Czas trwania, sposób realizacji 

1. Czas trwania kursu: 80 godzin ( w tym szkolenie grupowe i indywidualna praca  

z Uczestnikiem/-czką Projektu) 

2. Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz przygotowanie biznesplanu -  

indywidualna praca z Uczestnikiem/-czką Projektu 

3. Wymagania wstępne, sylwetka Uczestnika/-czki Projektu 

1. Informacja wynikająca z badania potrzeb szkoleniowych zawarta w Indywidualnym 

Planie działania. 

2. Opinia Mentora/-ki o Uczestniku/-czce Projektu. 

3. Formularz przedsiębiorczości. 

4. Pomysł na założenie własnej działalności gospodarczej bądź spółdzielni socjalnej, 

motywacja i zaangażowanie, uwzględnienie w profilu działalności warunków 

lokalnego rynku pracy, własnych umiejętności i zasobów (doświadczenia, kwalifikacji, 

posiadanych zasobów np. narzędzi, lokalu, ziemi) 

4. Cele kształcenia 

1. Zapoznanie Uczestników/-czek Projektu ze sposobami zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz spółdzielni socjalnej. 

2. Teoretyczne przygotowanie do założenia działalności gospodarczej bądź spółdzielni 
socjalnej. 

3. Zdobycie umiejętności przygotowania biznesplanu. 
 



 

 

 

5. Plan nauczania 

Temat Liczba 

godzin 

Moduł I - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

70 Moduł II – Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej 

Moduł III – Indywidualna praca z Uczestnikiem/-czką Projektu – przygotowanie 

biznesplanu 
10 

Razem 80 

6. Treści kształcenia 

Moduł I – Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
2. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter 
3. Ograniczenia działalności gospodarczej 
4. Pomysł na własną działalność gospodarczą (w tym m. in. charakterystyka mikro-  

i makrootoczenia przedsiębiorstwa, pojęcie segmentacji rynku oraz niszy 
marketingowej) 

5. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa 
6. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej 
7. Rejestracja działalności gospodarczej 
8. Wybór formy opodatkowania 
9. Podatek VAT 
10. Zatrudnianie 
11. Biznesplan własnej firmy: funkcje biznesplanu; zasady konstrukcji biznesplanu;  

 

Moduł II – Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej 

 
1. Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorstwo społeczne 
2. Aspekty prawne spółdzielczości socjalnej 
3. Zakładanie spółdzielni socjalnej 
4. Prowadzenie spółdzielni socjalnej 



 

 

 

Moduł III – Indywidualna praca z Uczestnikiem/-czką Projektu 

1. Przygotowanie biznesplanu 
 

7. Pomoce szkoleniowe: 

1. Materiały szkoleniowe przygotowane przez Trenera/-kę przedsiębiorczości 

8. Warunki zaliczenia szkolenia: 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 

9. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia: 

1. Program ogólny szkolenia jest programem ramowym. Trener/-ka przedsiębiorczości 
przygotowuje Program szczegółowy szkolenia w oparciu o Program ogólny. 

2. Program szkoleniowy może być modyfikowany w zależności od potrzeb 
Uczestników/-czek Projektu – niektóre grupy mogą być w większym stopniu 
zainteresowane spółdzielczością socjalną, inne zakładaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 


