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spieranie podejmowania działalności gospodarczej jako formy aktywności 

zawodowej młodych osób jest dostępne zarówno w projektach wyłanianych 

w drodze konkursów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak 

i w inicjatywach podejmowanych w ramach innych programów i działań ustawowych 

instytucji rynku pracy. Jest to sposób aktywizacji o stosunkowo dużych kosztach 

jednostkowych, ale jednocześnie o bardzo niskim ryzyku finansowym. Jeżeli do tego dodamy 

jeszcze, że młodzi ludzie dość często deklarują zainteresowanie założeniem własnej firmy, to 

wydaje się, że wspieranie przedsiębiorczości osób młodych jest tematem dopracowanym 

i skutecznie realizującym cele polityki rynku pracy. 

Jednak wieloletnie doświadczenia Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 

w realizacji projektów dotyczących przedsiębiorczości oraz w działaniach na rzecz 

skutecznej aktywizacji osób młodych pokazują, że potencjał tej formy wsparcia jest 

wykorzystywany tylko w ograniczonym zakresie.  

Wyniki „Badania ogólnopolskiego na temat stosowanej formy aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej w latach 2008-2011” pokazują problemy, które utrudniają korzystanie 

z dostępnej oferty wsparcia.  

 Przygotowanie od strony formalnej wniosku o dotację stanowi trudność aż dla 52,0% 

badanych. 

 Błędy merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację eliminują z korzystania ze 

wsparcia około 30,0% badanych. 

Trudności w przygotowaniu wniosku nie wynikają z tego, że formularze są bardzo 

skomplikowane. Ich główną przyczyną jest to, że pomysły na działalność gospodarczą są 

często prezentowane bez podstawowej analizy szans rynkowych, bez szkicu spójnej strategii 

marketingowej oraz dopasowania planów do możliwości przyszłego przedsiębiorcy. 

Niektóre działania wspierające przedsiębiorczość polegają na przyjmowaniu i ocenie 

wniosków. Dla młodych osób to zdecydowanie zbyt mało. W projektach konkursowych 

kandydaci mają szansę na spotkanie z psychologiem oraz doradcą zawodowym i już na 

wstępnym etapie podlegają weryfikacji pod kątem predyspozycji do założenia działalności 

gospodarczej. Jednak konkurencja na rynku projektowym powoduje, że podmioty realizujące 

działania dokonują jedynie tzw. selekcji negatywnej. Kwalifikują do udziału w projekcie taką 

liczbę kandydatów, która wynika ze wskaźników zapisanych w projektach. To sprawia, że 

o przyjęciu wniosku nie decydują w głównej mierze potrzeby i możliwości kandydatów, ale 

realizatorów projektów. 

W tym miejscu warto wskazać na konsekwencje pierwszych niepowodzeń biznesowych. 

Firmy niemal zawsze są prowadzone, a raczej figurują w rejestrach jako aktywne, przez 

wymagany w projektach okres – najczęściej 12 miesięcy. Potem część działalności 

gospodarczych jest zawieszana lub wyrejestrowywana. Kolejnym ważnym punktem w historii 

młodej firmy są drugie urodziny. Właśnie wówczas kończą się zniżki w składkach na 

ubezpieczenie społeczne. Młodzi ludzie nie są przygotowani do działania bez parasola 

ochronnego. W trudnym momencie podsumowania efektów działania, potrzeby znalezienia 
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nowych rozwiązań i wyciagnięcia wniosków pozostają sami, bo udział w projekcie się 

skończył.  

Skutkiem niepowodzenia jest wyrejestrowanie firmy, ale również bardzo często przekonanie 

młodego człowieka, że popełnił błąd, że nie nadaje się do podejmowania wyzwań. I często 

taka utrata wiary we własne możliwości przekłada się na decyzje podejmowane również 

w innych dziedzinach życia. Dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie nie zostawali sami 

z problemami swoich młodych firm. Potrzebne jest im wsparcie specjalistyczne (np. 

doradcze), ale też poczucie przynależności do lokalnego środowiska przedsiębiorców, 

z których każdy napotyka na pewnie problemy. Wymiana doświadczeń pozwala uczyć się na 

cudzych błędach. 

Wsparcia w tym zakresie praktycznie nie ma, szczególnie w małych ośrodkach. Nie ma też 

wdrażanych działań wynikających z tzw. Polityki nowej szansy.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczone zainteresowanie młodych osób ofertą 

w zakresie wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu firmy jest też język informacji i sposób ich 

przekazywania. Młodzi ludzie często nie rozumieją języka projektowego i urzędniczego. Nie 

wiedzą również, gdzie szukać informacji.  

Główne problemy związane z podejmowaniem i prowadzeniem własnej firmy przez 

osoby młode: 

 brak odpowiedniego przygotowania kandydata w zakresie pisania wniosku o dotację, 

np. brak wiedzy dotyczącej specyfiki biznes planu,  

 ograniczony dostęp do diagnozowania kandydata pod kątem motywacji do podjęcia 

działalności i cech, które mogą pomagać lub przeszkadzać w realizacji pomysłu na 

działalność,  

 trudności w dobrym rynkowo określeniu profilu działalności oraz analizie zachowań 

i potrzeb klientów,  

 chaos informacyjny w zakresie pozyskiwania środków finansowych na własny biznes,  

 kłopoty młodych biznesmenów z uzyskaniem wsparcia ze strony innych 

przedsiębiorców oraz doradców merytorycznych.  

 
Skoro jest tak dużo problemów, które utrudniają sprawne przejście młodych ludzi z systemu 

edukacji do pracy we własnej firmie, to cenne są wszystkie inicjatywy stanowiące odpowiedź 

na zdiagnozowane bariery. Taką propozycją są Lokalne Ośrodki Wspierania 

Przedsiębiorczości. Przygotowany przez nas Model może przyczyniać się do rozwiązywania 

wskazanych wyżej problemów. 

Co więcej, postanowiliśmy przedstawić rozwiązanie kompleksowe, to znaczy takie, które 

obejmuje wszystkie wyzwania związane z przedsiębiorczością osób młodych. Temat nie 

dotyczy bowiem tylko tych osób, które planują założenie firmy lub już ją prowadzą. 

Przedsiębiorczość rozumiana jako zestaw kompetencji potrzebna jest wszystkim 

młodym ludziom. Również tym, którzy za pewien czas wejdą na rynek pracy, bo – jak 

wynika z tego określenia – rynek pracy to też rynek, czyli miejsce, na którym dokonują się 

transakcje kupna–sprzedaży. Szukając pracodawcy, młody człowiek szuka klienta i musi 

w tym zakresie być przedsiębiorczy.  
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Przedsiębiorczość to zestaw cech, które pracownik może wykorzystać również w trakcie 

zatrudnienia. Określenie „intraprzedsiębioczość” oznacza wykazywanie postaw 

przedsiębiorczych w zatrudniającej nas organizacji, np. w postaci zgłaszania pomysłów 

usprawnień, modyfikacji, innowacji itp.  

Celem wdrożenia Modelu Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości jest poprawa 

skuteczności wspierania przedsiębiorczości osób młodych oraz rozwój postaw i zachowań 

przedsiębiorczych. Dostęp do oferty Ośrodka ma zapewnić wzrost wiedzy młodych osób 

w zakresie przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku oraz odpowiadających im 

umiejętności. Wdrożenie Modelu powinno prowadzić do zmiany postrzegania tego, 

czym jest przedsiębiorczość.  

Użytkownikami Modelu mogą być: 

1. Wszystkie podmioty zajmujące się aktywizacją zawodową, w tym powiatowe urzędy 

pracy, organizacje pozarządowe i agencje zatrudnienia. Podmioty te wskazują, że 

wnioski w projektach wspierających przedsiębiorczość są słabo przygotowane, 

a firmy są często zamykane po 1-2 latach. 

2. Uczelnie i szkoły ponadpodstawowe, które chcą dobrze przygotować absolwentów do 

poruszania się po rynku pracy i do sukcesu biznesowego. 

3. Podmioty działające na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego, którym zależy na 

powstawaniu trwałych firm odpowiadających na potrzeby rynku. 

4. Podmioty ekonomii społecznej i instytucje je wspierające. 

 

Naszym zdaniem, najbardziej korzystne jest rozwiązanie, w którym działania Lokalnego 

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości są prowadzone przez partnerstwo podmiotów 

reprezentujących powyższe grupy. Taka współpraca umożliwi wykorzystanie kompetencji 

rozproszonych wśród różnych organizacji, zwiększy skalę oddziaływania i zapewni 

kompleksowość podejścia. Wzrosną też szanse na zapewnienie trwałości inicjatyw 

wspierających przedsiębiorczość. 

 
Odbiorcami Modelu, czyli klientami Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, będą młodzi 

ludzie, i to zarówno uczący się (ostatnie klasy różnych typów szkół), jak i ci, którzy wyszli już 

z systemu edukacji. Ośrodek będzie wspierał w przygotowaniu do podjęcia działalności 

gospodarczej i jej prowadzeniu oraz promował kompetencje przedsiębiorcy. Charakter 

Modelu umożliwia rozszerzenie w przyszłości jego formuły.  

 

Wdrożenie Modelu zapewni korzyści zarówno użytkownikom, jak i odbiorcom. 

 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości: 

 umożliwi dobre zdiagnozowanie kandydatów na przedsiębiorców, 

 pomoże młodym ludziom w dokonaniu oceny własnych predyspozycji i podjęciu 

decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, 

 przyczyni się do wydłużenia żywotności firm zakładanych przez młode osoby, 

 lepiej przygotuje absolwentów do poruszania się po rynku pracy i prowadzenia firm. 

 

Swoim klientom zaoferuje: 

 diagnozę predyspozycji do pełnienia ról w biznesie, 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a7

 

 pomoc brokera finansowania zakładania firmy, 

 możliwość włączenia się w działania networkingowe, to znaczy nawiązanie kontaktów 

z innymi młodymi przedsiębiorcami oraz wymianę informacji, 

 wsparcie w sytuacji doświadczania niepowodzeń biznesowych, 

 dostęp do informacji przyjaznych dla osób młodych (ze względu na język przekazu i 

wykorzystywane kanały), 

 lepsze rozumienie rynku pracy oraz uwarunkowań funkcjonowania rożnych 

podmiotów, w których oczekuje się od pracowników dużego zaangażowania, 

kreatywności, samodzielności i innowacyjności. 

 

Finalna wersja Modelu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, którą Państwu 

przekazujemy, została opracowana z uwzględnieniem wyników testowania i weryfikacji. 

 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w nasze działania oraz 

ułatwiły wdrożenie testowej wersji Modelu i zechciały podzielić się z nami swoimi opiniami.  

 

Specjalnie podziękowania kierujemy do Zespołu Projektu „Akcja Inkubacja“, który umożliwił 

nam testowanie tej innowacji i wspierał nas we wszystkich działaniach. 

 

 

Zapraszamy  

 do zapoznania się z przedstawionym Modelem oraz do śledzenia oferty Ośrodka 

Wspierania Przedsiębiorczości w Siemianowicach Śląskich na www.smakibiznesu.pl. 

 do wdrożenia Modelu, który został wysoko oceniony przez młodych odbiorców oraz 

ekspertów; Ośrodek, który został opisany w Modelu, stanowi wartościowe 

uzupełnienie dotychczasowej oferty edukacji osób młodych w zakresie 

przedsiębiorczości. 

 do zgłaszania uwag i propozycji wynikających m.in. z Państwa doświadczeń 

z wdrażania Modelu. Wspólnie możemy zmieniać, uaktualniać i poszerzać treści 

zawarte w Modelu. Temu celowi ma służyć m. in. zaproponowane przez nas 

sieciowanie Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

Zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 

 
 

 

 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Uwarunkowania organizacji i prowadzenia  

Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości  

Osób Młodych 
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Wprowadzenie 

 pierwszej części Modelu OWP wskazaliśmy podstawowe informacje opisujące 

naszych potencjalnych klientów oraz ich problemy, oczekiwania i potrzeby. 

Znajomość tych uwarunkowań (z uwzględnieniem specyfiki oferty już dostępnej na 

rynku) jest podstawą sukcesu świadczenia wszystkich usług. Zarówno tych 

komercyjnych, połączonych z oczekiwaniem zysku finansowego, jak i tych 

niekomercyjnych, których celem jest zmiana społeczna. 

Przystępując do prac nad uruchomieniem Ośrodka oraz przez cały czas jego działalności, 

musimy mieć na uwadze, że oferujemy usługi, a podstawowym miernikiem naszego sukcesu 

będzie zadowolenie klienta wynikające m.in. z zaspokojenia jego potrzeb. To właśnie to 

zadowolenie jest źródłem obrotów w działalności komercyjnej oraz podstawą powodzenia 

w przypadku pozostałych inicjatyw.  

Istnieje jeszcze druga strona tego medalu będącego świadectwem sukcesu na rynku usług. 

W działalności komercyjnej to przede wszystkim dobrze skalkulowana cena, wybór 

rzetelnych podwykonawców, planowanie działalności z uwzględnieniem dostępności 

zasobów (w tym np. kadrowych, finansowych, magazynowych). Cóż z tego, że zadowolony z 

usługi klient przyjdzie kolejny raz i przyciągnie kolejnych klientów, jeżeli w ostatecznym 

rachunku okaże się, że usługodawca dopłaca do usługi albo nie jest w stanie dotrzymać 

terminu w przypadku kolejnych zamówień? 

Taka druga strona sukcesu istnieje również w przypadku inicjatyw społecznych. 

Przygotowanie oferty w odpowiedzi na zdiagnozowany problem i z uwzględnieniem potrzeb 

klientów jest warunkiem koniecznym powodzenia, ale nie jest warunkiem wystarczającym. 

Decydujące będą również takie czynniki jak: wpisanie w obowiązujące rozwiązania prawne 

(np. zadania ustawowe, statutowe itp.), dostępność finansowania, odpowiednie warunki 

lokalowe i kadra. 

W tej części Modelu OWP przedstawimy, jak zaplanować i poprowadzić Ośrodek 

z uwzględnieniem oczekiwań klientów i w sposób umożliwiający stabilne funkcjonowanie. 

Wiele zagadnień z zakresu organizacji Ośrodka jest ze sobą wzajemnie powiązanych 

i trudno je jednoznacznie przyporządkować tylko do jednego tematu – np. ocena pracy 

personelu dotyczy zarówno spraw kadrowych, jak i ewaluacji. Dlatego nie możemy uniknąć 

kilkukrotnego odniesienia się do pewnych informacji, w każdym przypadku staramy się 

jednak położyć akcent na inny aspekt tego samego tematu. 

Naszym celem jest przedstawienie Modelu w możliwie dużym stopniu uniwersalnego. 

Dlatego uwzględniamy w opisie możliwie dużo sytuacji, które mogą pojawić w trakcie 

tworzenia Lokalnych Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości. Każde z prezentowanych 

zagadnień powinno być analizowane pod kątem konkretnych lokalnych uwarunkowań 

wynikających m.in. ze specyfiki podmiotu, który organizuje OWP, potrzeb lokalnego 

rynku, możliwości współpracy z innymi podmiotami, struktury demograficznej, 

kapitału społecznego, planowanej skali działalności czy dostępności finansowania.  

Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ma wspierać kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych. Chcemy oswoić młodych ludzi z rynkiem. Uświadomić im potrzebę 
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rozwijania umiejętności sprzedaży i to zarówno w zakresie przygotowania i organizacji tej 

sprzedaży, jak i kontaktów z odbiorcami. W dorosłym życiu musimy zarabiać, musimy 

otrzymywać pieniądze. Do tego konieczne jest przedstawienie swojej oferty, pozyskanie 

zainteresowania nią, a w konsekwencji znalezienie kupca. I to niezależnie od tego, czy 

sprzedajemy towary/usługi we własnym imieniu w swojej firmie, czy też działamy w imieniu 

pracodawcy i w jego imieniu sprzedajemy lub realizujemy zadania w pewnym przydzielonym 

zakresie przygotowania oferty, tj. produkcji towaru lub wykonania usługi. Specyficznym 

klientem jest też nasz przyszły pracodawca. Jest gotowy kupić nasze umiejętności, 

kwalifikacje, doświadczenie, kontakty, talenty itp. Chce za to co miesiąc nam płacić. Musimy 

jednak umieć sprzedać swoje atuty, a do tego konieczna jest m. in. świadomość 

mocnych i słabych stron, umiejętność prezentacji i negocjacji.  

Jeżeli kształtując młode osoby, chcemy jako Ośrodek działać z poszanowaniem dla praw 

rynku, to musimy pokazać im, że rozumiemy te prawa, znamy zasady pozyskiwania 

i utrzymania klienta. We wszystkich podmiotach wspierających przedsiębiorczość to bardzo 

istotne zagadnienia. W przypadku Ośrodka kierowanego do osób młodych są podstawą 

budowania wiarygodności. Młodzi ludzie bardzo mocno cenią sobie fakt, że ich partner 

w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności (w tym wypadku OWP) jest wiarygodny, a przez 

to zasługuje na ich zaufanie. Warto też kształtować postawy przedsiębiorcze młodych osób 

odpowiedzialnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Skoro znamy już potrzeby młodych osób i przeanalizowaliśmy ofertę konkurencji, to musimy 

odpowiedzieć sobie na pytania: 

  

Na te pytania i jeszcze na wiele innych istotnych dla sukcesu Lokalnego Ośrodka Wspierania 

Przedsiębiorczości odpowiadamy w tej części Modelu. 

Co chcemy 

oferować? 

Jak zbudujemy 

politykę 

dostępności 

oferty? 

Jak będziemy 

mierzyć 

zadowolenie 

klienta? 

Jak pozyskamy 

i utrzymamy 

klienta? 

Jak będziemy 

informować? 

Jak chcemy 

oferować? 

 

OWP 
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Rozdział II.1 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 

PRAWNE 
FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

1.1 Kto może prowadzić OWP? 

Istotą pomysłu na OWP jest skierowana do osób młodych, na szczeblu lokalnym. oferta 

wspieranie przedsiębiorczości i promocji postaw przedsiębiorczych. Z tych ogólnych założeń 

wynika, że Ośrodek powinien być zorganizowany w powiecie lub gminie przez podmioty, 

które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości lub takie, które działają na rzecz 

skutecznego przejścia młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy. W tej grupie można 

wskazać między innymi: 

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 powiatowe urzędy pracy,  

 regionalne izby gospodarcze,  

 szkoły i uczelnie, 

 organizacje pozarządowe, 

 inkubatory przedsiębiorczości, 

 parki technologiczne, 

 agencje rozwoju lokalnego, 

 centra obsługi inwestora, 

 gminne centra informacyjne. 

 

Każdy z tych podmiotów działa w innych uwarunkowaniach prawnych (o formalnych 

podstawach działania Ośrodka piszemy szerzej w innej części tego opracowania), realizuje 

też inne cele. Z tych różnic będzie wynikać zarówno zakres działań Ośrodka, jak i sposób ich 

oferowania. Zawsze jednak, niezależnie od tego, kto organizuje Ośrodek, spełnione muszą 

być warunki wynikające ze skierowania jego oferty do osób młodych, w tym ze względu na 

język przekazu, wykorzystane kanały, wybór tematów, sposób prowadzenia zajęć czy 

tworzenie jednolitych wiekowo grup uczestników. 

Ośrodek może być prowadzony przez jeden podmiot, ale może też powstać we współpracy 

kilku podmiotów, które mają komplementarne zakresy działań i możliwości dotarcia do 

młodych osób. Takie rozwiązanie pomoże zarówno zwiększyć skalę oddziaływania Ośrodka 

w środowisku lokalnej młodzieży, jak i ułatwi zapewnienie kompleksowości wsparcia i objęcia 

nim osób 

 planujących założenie działalności gospodarczej, 

 prowadzących własne firmy, 

 szykujących się do podjęcia zatrudnienia u pracodawcy. 
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Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości może być samodzielnym podmiotem, ale 

może też z powodzeniem zostać wdrożony jako nowy element już funkcjonującej organizacji. 

Przykładem mogą być inkubatory przedsiębiorczości, które nie muszą powoływać nowego 

ośrodka, ale w ramach swoich działań mogą rozpocząć świadczenie usług skierowanych do 

osób młodych. Dotyczy to zarówno oferty wspierającej przyszłych przedsiębiorców, jak 

i aktywnych już biznesmenów. W zakresie promocji rozwoju kompetencji przedsiębiorczych 

u osób młodych, które będą szukać pierwszych pracodawców, inkubatory mogą nawiązać 

współpracę np. ze szkołami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi.  

Jedynym warunkiem stawianym podmiotom chcącym uruchomić OWP (poza sprawami 

formalno-prawnymi) jest pełne przekonanie, że osoby młode potrzebują specjalnie 

zaplanowanego wsparcia w przejściu z systemu edukacji na rynek pracy, 

a przedsiębiorczość powinna być wspierana kompleksowo i traktowana jako postawa 

istotnie ułatwiająca osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu. 

Niezależnie od tego, kto podejmuje się organizacji i prowadzenia Lokalnego Ośrodka, 

zawsze powinien w swoich działaniach odnieść się do potrzeb i oczekiwań przyszłych 

klientów. Dlatego jednym z pierwszych kroków na drodze do powołania OWP powinno być 

poznanie opinii młodych osób. Mogą to być np. specjalnie zorganizowane spotkania, ankiety 

albo giełdy pomysłów, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Włączenie 

młodzieży już na pierwszym etapie prac nad Ośrodkiem jest bardzo istotne zarówno dla 

przygotowania oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klientów, jak i dla 

budowania świadomości, że Ośrodek powstaje nie tylko dla młodzieży, ale również jest przez 

nią współtworzony. Takie poczucie znacznie ułatwi budowanie zaufania i zainteresowania 

ofertą. Dla organizatorów OWP opisane działania są ważne również dlatego, że wprowadzą 

zwyczaj włączania osób młodych w kolejne inicjatywy podejmowane przez Ośrodek. 

Praktyka wsłuchiwania się w głos młodzieży powinna bowiem na stałe zagościć 

w działaniach Ośrodka. 

Poniżej prezentujemy ankietę, którą skierowaliśmy do młodych osób w Siemianowicach 

Śląskich na etapie przygotowywania Ośrodka Smaki biznesu do testowania wstępnej wersji 

Modelu. Byliśmy mile zaskoczeni liczbą wypełnionych ankiet, które do nas wróciły – 87%. 

Kolejnym zaskoczeniem był fakt, że młodzież z grupy, którą objęliśmy badaniem 

ankietowym, wykazała duże zainteresowanie Ośrodkiem i zadała nam wiele pytań 

dotyczących zasad funkcjonowania. Otrzymaliśmy dodatkowe wypowiedzi, z których 

wynikało, co jest dla młodych osób ważne w zakresie organizacji działań kierowanych do 

nich. Okazało się, że ankieta stała się bardzo dobrym pretekstem do wywołania dyskusji. 

Spełniła też wskazaną powyżej funkcję – uświadomiła przyszłym klientom, że mają wpływ na 

to, z czego będą mogli korzystać. Poczuli się naszymi partnerami w tworzeniu Ośrodka i to 

był nasz pierwszy ważny sukces w pozyskaniu zainteresowania osób młodych. Przy okazji, 

ankieta spełniła też funkcję informacyjną. Młodzież poznała nazwę Ośrodka Smaki biznesu 

oraz termin rozpoczęcia działalności. 

Warto również odnotować, że na tym samym etapie prac poinformowaliśmy o naszej 

działalności lokalne władze samorządowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz przedstawicieli 

szkół. Omówiliśmy zasady współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu Ośrodka.  
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ANKIETA 

Oczekiwania i potrzeby młodzieży dotyczące wspierania przedsiębiorczości 

Utworzymy ośrodek, który pomoże młodym ludziom: 

 podjąć decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej; 

 przygotować pomysł na własną firmę; 

 znaleźć finansowanie dla realizacji planów. 

Stworzymy lokalną społeczność młodych przedsiębiorców – będziemy organizować spotkania i 

ułatwiać współpracę. 

Dla tych młodych osób, które nie chcą prowadzić własnej firmy, zaplanowaliśmy pomoc w 

poruszaniu się po rynku pracy. Rozmowa z przyszłym pracodawcą to też transakcja, w której 

młody człowiek chce coś sprzedać i warto robić to profesjonalnie.  

Prosimy, wypełnijcie poniższą ankietę. To nam umożliwi zaplanowanie ośrodka, który skutecznie 

pomoże młodzieży przejść ze szkoły do zatrudnienia. 

 

Wiek:……………….                 Kobieta                           Mężczyzna 

 

Pytanie Zdecydowanie 

TAK 

Raczej 

TAK 

Raczej 

NIE 

Zdecydowanie 

NIE 

Czy myślisz o prowadzeniu firmy?     

Czy wiesz, jak można uzyskać 

dofinansowanie na założenie firmy? 

    

Czy wiesz, jakie firmy są potrzebne na 

lokalnym rynku? 

    

Czy umiesz ocenić, w prowadzeniu jakiej 

działalności byłabyś/byłbyś dobra/dobry? 

    

Czy skorzystałabyś/skorzystałbyś z 

bezpłatnej indywidualnej pomocy 

ekspertów przy zakładaniu firmy, gdyby 

była taka możliwość? 

    

Czy chciałabyś/chciałbyś spotkać młodych 

przedsiębiorców i poznać ich 

doświadczenia? 

    

Czy wiesz, jak sprzedać swoją wiedzę i 

umiejętności przyszłemu pracodawcy? 

    

W jakim trybie chciałbyś uczyć się o wykorzystaniu kompetencji przedsiębiorczych w 
codziennym życiu?  

zajęcia grupowe  zajęcia indywidualne poradnik 

 

Dziękujemy za odpowiedzi. Do zobaczenia w ośrodku, który w Siemianowicach Śl. będzie nazywał się 

„Smaki Biznesu”. Startujemy już w październiku 2017 roku!  
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1.2 Jak nazwać Ośrodek? 

Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Osób Młodych to nazwa precyzyjnie 

określająca nasz pomysł na skuteczne przejście z systemu edukacji na rynek pracy oraz 

promocję postaw przedsiębiorczych. Z całą pewnością nie jest to jednak nazwa własna 

Ośrodka, który ma kierować swoją ofertę do osób młodych. 

Na potrzeby niniejszego Modelu konsekwentnie używamy tej pełnej nazwy oraz nazw 

skróconych Ośrodek, OWP itp. Stosowanie takich właśnie określeń ma podkreślać, naszym 

zdaniem, że Model jest uniwersalny. Mogą Państwo wdrożyć go w całości albo w części. 

Mogą Państwo na tej podstawie zbudować własny pomysł na Ośrodek, kierowany np. do 

dziewcząt czy młodych osób ze środowisk szczególnie narażonych na wykluczenie. Może to 

być ośrodek dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Albo jeszcze inny pomysł.  

To Państwo, korzystając z naszych podpowiedzi, zbudują własny Ośrodek. I wówczas 

nadejdzie czas na nadanie mu niepowtarzalnej nazwy własnej. Zrozumiałej dla młodych 

osób, budzącej pozytywne skojarzenia, intrygującej i zachęcającej do poznania oferty. 

Gama pomysłów na nazwę Ośrodka jest zapewne nieskończona. Nazwa może powstać 

podczas dyskusji osób, które podjęły decyzję o powołaniu Ośrodka. Może też być wynikiem 

spotkań z lokalnym środowiskiem młodzieży albo konkursu. Może odnosić się do tematów 

lokalnych albo do sportu, muzyki, filmu, którymi żyje młodzież.  

Przede wszystkim musi być dla młodzieży atrakcyjna (intrygująca, chwytliwa). Inne 

uwarunkowania, które warto brać pod uwagę, to: 

 Wartość informacyjna (nazwa nie może być powieleniem innych nazw 

funkcjonujących w okolicy, tak by nadawca przekazu informacyjnego był 

jednoznacznie identyfikowany). 

 Łatwość w wymowie i pisaniu (osoba, która będzie chciała skorzystać z oferty 

Ośrodka lub komuś ją polecić musi mieć pewność, że nie przekręca nazwy). 

 Możliwość wykorzystania jako adres strony internetowej oraz na Facebooku. 

 Przydatność dla zbudowania systemu wizualizacji, o którym piszemy więcej w dalszej 

części opisu Modelu (budząca łatwe do przekazania skojarzenia).  

Jeżeli będziemy o tym pamiętać, to znajdziemy naszą własną, niepowtarzalną nazwę 

Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Jej wybór jest często pierwszym 

ważnym wydarzeniem łączącym wokół pomysłu szerszą grupę osób.  

Na potrzeby testowania wstępnej wersji Modelu przygotowaliśmy Ośrodek 

w Siemianowicach Śląskich. Wybór nazwy nie był zadaniem łatwym i kilka razy 

podejmowaliśmy dyskusję na ten temat. Zaprosiliśmy do niej również przedstawicieli 

młodego pokolenia. Ostatecznie zwyciężyła nazwa 

Smaki Biznesu 
Dlaczego? Uznaliśmy, że chcemy dać młodym ludziom prawo spróbowania. Nie każda 

potrawa smakuje wszystkim, ale wszyscy muszą jeść i każdy może dobrać coś najlepszego 

dla siebie. Podobnie jest z biznesem. Nie każdy chce i może prowadzić własną firmę, nie 
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każdy pomysł na firmę spotka się z zainteresowaniem klientów. Wszyscy jednak powinni 

zarabiać, i dlatego muszą na rynku pracy znaleźć najlepsze dla nich miejsce. A rynek pracy, 

jak każdy rynek, to miejsce dokonywania transakcji kupna–sprzedaży. Pokazujemy młodym 

ludziom różne smaki biznesu, podpowiadamy, objaśniamy i dajemy pełne prawo wyboru.  

Smaki biznesu to nazwa łatwa do zapamiętania, budząca pozytywne skojarzenia, 

zachęcająca do poznania treści. Jednocześnie łatwa do wypromowania (duża możliwość 

ilustracji). Zarezerwowaliśmy też domenę smakibiznesu.pl.  

Zatem Siemianowicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Osób Młodych przedstawił 

swoją ofertę klientom pod nazwą Smaki biznesu. Zachęcamy Państwa do podjęcia starań, by 

nazwa Ośrodka, który utworzycie, jednoczyła wokół pomysłu całe lokalne środowisko 

i zyskała aprobatę ze strony młodzieży. To pierwszy krok do sukcesu Państwa działań. 

1.3 Co to jest Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości? 

Jak już wcześniej napisaliśmy, ta oficjalna, bardzo długa nazwa naszego pomysłu na 

skuteczniejsze przejście z systemu edukacji na rynek pracy i promocję postaw 

przedsiębiorczych wyjaśnia niemal wszystko. 

Wskazaliśmy powyżej, że „lokalny” znaczy działający na terenie powiatu lub gminy. 

Określenie „wspieranie przedsiębiorczości” też jest powszechnie zrozumiałe. W tym miejscu 

można jedynie dodać, że z założenia Ośrodek nie obejmuje swoimi działaniami inwestycji 

w infrastrukturę. Koncentruje się na działaniach informacyjnych, diagnostycznych, 

promocyjnych, doradczych – czyli na bezpośrednim wspieraniu młodych osób w ich 

pierwszym spotkaniu z biznesem. Wreszcie pojęcie „osoby młode” też nie wymaga 

szerszego komentarza. Na potrzeby testowania naszego pomysłu na innowacyjny Model 

określiliśmy grupę osób, które będzie wspierał Ośrodek, jako osoby urodzone w latach 1990-

1999. Dla instytucji i podmiotów realizujących wsparcie osób młodych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osoby młode to osoby do 29. roku życia. Inne 

podmioty mogą same określać granice wieku, ale zawsze muszą pamiętać, że pokolenie 

osób urodzonych w latach 90. ubiegłego stulecia funkcjonuje i komunikuje się w specyficzny 

sposób, korzysta z określonej grupy kanałów przekazywania informacji i ma wiele innych 

cech przypisywanych tzw. millenialsom. Istotne rozszerzanie granicy wieku klientów Ośrodka 

spowoduje, że oferta przestanie być dedykowana tej jednej grupie. 

Z powyższego wywodu wynika, że w naszej rozbudowanej nazwie OWP zdefiniowania od 

podstaw wymaga tylko termin „ośrodek”. Na potrzeby określenia naszego OWP równie 

dobrze słowo „ośrodek” może być zastąpione przez np. centrum (wspierania 

przedsiębiorczości), fabrykę, laboratorium itp. Istotą pomysłu jest to, że proponujemy 

przygotowanie oferty skierowanej do osób młodych.  

Z tego właśnie powodu Ośrodek działa w świecie realnym i wirtualnym. Oba te byty 

wzajemnie się uzupełniają.  

Jak zorganizować pracę realnego Ośrodka? Czy musi mieć stałą siedzibę? Ściśle określone 

godziny urzędowania? Tradycyjne biuro? 
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Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne i zależą od Państwa pomysłu na Ośrodek. 

Młodzi ludzie będą pozyskiwać informacje i kontaktować się z Ośrodkiem przede wszystkim 

za pośrednictwem profilu na Facebooku. Spotkania grupowe mogą być organizowane 

w szkołach i na uczelniach. Działania integrujące środowisko młodych przedsiębiorców 

można prowadzić w wynajętych na tę okoliczność salach. Mogą to być zawsze te same 

pomieszczenia, ale może to też być okazja do poznania różnych lokalnych firm i każde 

spotkanie może odbywać się gdzie indziej, co dodatkowo będzie zachęcać młodych 

przedsiębiorców do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek. 

Spotkania indywidualne mogą odbywać się w szkole lub na uczelni, jeżeli te podmioty chcą 

aktywnie uczestniczyć w działaniach Ośrodka. Spotkania z przedsiębiorcami mogą też być 

prowadzone u nich w firmach – w takim środowisku często łatwiej jest rozmawiać 

o problemach, szukać rozwiązań itp.  

Wydaje się jednak, że takie zadania Ośrodka jak wspieranie osób planujących założenie 

firmy, w tym ocena szans rynkowych pomysłu na biznes i poszukiwanie optymalnych 

możliwości wsparcia finansowego na start nowej firmy, wymagają stałego dysponowania 

wydzielonym pomieszczeniem dającym możliwość swobodnej rozmowy i gwarantującym jej 

poufność. Takie pomieszczenie jest konieczne również dla zapewnienia dostępu do biblioteki 

przedsiębiorcy i innych materiałów oferowanych przez Ośrodek. Co więcej, takie wydzielone 

pomieszczenie umożliwi również aranżację jego wystroju z uwzględnieniem oczekiwań 

młodych osób i ułatwi wdrożenie spójnego systemu wizualizacji Ośrodka (więcej na ten 

temat w dalszej części opisywanego Modelu). Te kwestie są bardzo istotne dla budowania 

wiarygodności Ośrodka w środowisku lokalnej młodzieży.  

Kwestia lokalu nabiera szczególnego znaczenia, gdy chcemy sprawić, by Ośrodek był 

rozpoznawalny przez nazwę. Wówczas materialnym odwzorowaniem nazwy będzie lokal. 

Jeśli jednak rozpoznawalność będzie łączyć się z osobą, która ma już obecnie autorytet w 

środowisku osób młodych, np. jeśli lider lokalnej organizacji stanie na czele Ośrodka i będzie 

go firmował, to kwestia lokalu nie będzie już tak istotna dla budowania wiarygodności. 

Podobnie sprawa wygląda, gdy Ośrodek od początku będzie utożsamiany z podmiotem 

prowadzącym. 

Nie ma też potrzeb określania w pierwszym okresie działania Ośrodka sztywnych godzin 

pracy. Ośrodek powinien udostępnić na profilu FB lub na stronie internetowej możliwość 

zapisywania się na poszczególne rodzaje wsparcia i elastycznie reagować na zgłaszane 

sugestie oraz analizować skalę zapotrzebowania ze strony klientów. 

Może np. ogłosić „środy z doradztwem indywidualnym” i zaproponować możliwość 

zapisywania się na godzinne sesje np. w godz. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Jeśli oferta 

doradcza będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, to można zwiększyć liczbę godzin np. 

poprzez wydłużenie czasu pracy lub wykorzystanie dwóch pomieszczeń i pracy dwóch 

doradców równolegle. Można też przeznaczyć na doradztwo kolejny dzień tygodnia. W 

przypadku braku zainteresowania ofertą Ośrodek nie działa w godzinach, których nikt z 

klientów nie zarezerwował. Przez cały czas prowadzenia rezerwacji terminów należy 

uważnie czytać wszystkie komentarze. Może się przecież zdarzyć, że komuś bardzo zależy 

na udziale w takim doradztwie, ale absolutnie nie może być obecny w żadną środę. 

Wówczas w trybie indywidualnym należy ustalić inny termin. Jedną z głównych zasad 
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wsparcia kierowanego do osób młodych musi być indywidualizacja i otwarcie na potrzeby 

klientów. Warto to wziąć pod uwagę m.in. podczas ustalania zasad współpracy doradców 

z Ośrodkiem.  

Spotkania organizowane w szkołach i na uczelniach będą następstwem ustaleń z władzami 

tych instytucji i zapewne nie uda się terminów wpisać w z góry ustalony harmonogram pracy 

Ośrodka. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Ośrodek funkcjonujący w świecie realnym jest przede 

wszystkim miejscem przyjaznym osobom młodym, w którym mogą uzyskać wsparcie 

w rozwiązaniu pełnej gamy problemów związanych z przedsiębiorczością. W siemianowickim 

Ośrodku Smaki biznesu młode osoby mogą poznać wszystkie smaki biznesu. 

W ujęciu wirtualnym Ośrodek to przede wszystkim strona internetowa oraz profil na 

Facebooku. Wykorzystanie tych kanałów informacji oraz zasady redagowania 

przekazywanych treści zostały omówione w dalszej części niniejszego Modelu. 

1.4 Jak przygotować Ośrodek do prowadzenia działalności? 

Przede wszystkim należy zadbać o dopełnienie wszelkich warunków formalnych i prawnych, 

które umożliwią działanie Ośrodka. Nie ma jednego schematu postępowania w tym zakresie. 

Istotne różnice będą wynikać z tego, jaki podmiot wdraża Model oraz np. z faktu, czy 

Ośrodek powstaje jako nowy podmiot, czy jako rozszerzenie oferty podmiotu już 

funkcjonującego. W każdym z tych przypadków zakres spraw formalnych poprzedzających 

rozpoczęcie działalności Ośrodka będzie różny. Należy zadbać o zebranie uzyskanych 

pozwoleń oraz zawartych porozumień i umów, które będą podstawą udostępnienia oferty. 

Już na etapie pracy Ośrodka konieczne jest dokumentowanie jego działalności oraz 

zapewnienie zgodności działań z obowiązującym prawem, w tym np. w zakresie ochrony 

danych osobowych (temat przedstawiamy szerzej w dalszej części niniejszego Modelu), 

dokumentacji kadrowej czy finansowej.  

Kolejną ważną sprawą jest wypracowanie strategii działania Ośrodka. Taki dokument zwykle 

określa między innymi misję, cele i zakres działania. Jest ważny z kilku powodów. Po 

pierwsze, jasne określenie celów umożliwia okresową ocenę pracy (więcej o ewaluacji 

piszemy w dalszej części Modelu) i ułatwia akceptację realizowanych zadań przez osoby 

zaangażowane w pracę Ośrodka. Po drugie, zdefiniowanie zakresu działań jest podstawą do 

budowania potencjału kadrowego, lokalowego i pozyskania partnerów. Po trzecie, dobrze 

opracowana i systematycznie aktualizowana strategia znacznie ułatwia ubieganie się 

o uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla działalności Ośrodka. 

Każdy Ośrodek musi sam przygotować swoją strategię działania. W Ośrodku Smaki Biznesu 

uzgodniliśmy, że naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w przejściu z systemu edukacji 

na rynek pracy poprzez tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu trafnych (tj. 

świadomych, realnych i odpowiedzialnych) decyzji biznesowych i pomoc w rozwoju 

nowopowstałych firm oraz promowanie postaw przedsiębiorczych. 

Zakres działania tego Ośrodka obejmuje wszystkie elementy usług opisane w niniejszym 

Modelu i przedstawione w dalszej części tego opracowania. 
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Na etapie przygotowania Ośrodka do działania konieczne jest również opracowanie struktury 

organizacyjnej bezpośrednio wynikającej z przyjętej strategii działania i planowanego 

zakresu oferty. Przygotowane powinny zostać również procedury w zakresie np. ewaluacji, 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz koncepcja polityki promocyjnej i informacyjnej. 

Wszystkie te zagadnienia zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego Modelu. 

Działaniami, które muszą poprzedzać udostępnienie oferty Ośrodka, są też starania 

o skompletowanie kadry. Zespół powinien być adekwatny do zaplanowanego w strategii 

zakresu działań. Więcej o wymaganiach stawianych personelowi Ośrodka napisaliśmy 

w dalszej części niniejszego Modelu. 

Kolejnym aspektem organizacji pracy Ośrodka jest przygotowanie techniczne. W świecie 

realnym oznacza to m.in. konieczność przygotowania pomieszczeń i ich wyposażenia, 

zapewnienie dostępności i sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu. Bardzo 

istotną sprawą jest również zagwarantowanie łączności z Ośrodkiem – telefonicznej 

i z wykorzystaniem Internetu. W świecie wirtualnym uruchomienie działalności Ośrodka 

powinno zostać poprzedzone opracowaniem przyjaznej dla osób młodych strony 

internetowej oraz profilu na Facebooku. Wykorzystanie innych mediów społecznościowych 

może istotnie zwiększyć skuteczność komunikacji z osobami młodymi. Wymaga jednak 

bardzo dużego zaangażowania w działania na rzecz obsługi obecności w tych mediach, 

więc decyzja o aktywności Ośrodka w tym zakresie powinna być poprzedzona bardzo 

staranną analizą możliwości obsługi różnych kanałów informacyjnych. Wszystkie powyżej 

zasygnalizowane tematy dotyczące przygotowania technicznego Ośrodka zostały 

szczegółowo omówione w dalszej części niniejszego Modelu.  
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2.1 Co jest potrzebne do działania w świecie realnym? 

Sposób i zakres materialnego wyposażenia Ośrodka zależy przede wszystkim od przyjętej 

strategii działania. To w tym dokumencie organizatorzy powinni uwzględnić posiadane i 

potrzebne zasoby techniczne. 

Ośrodek powinien mieć stałą siedzibę, która będzie pełnić funkcję punktu kontaktowego oraz 

będzie miejscem przechowywania wyposażenia wykorzystywanego podczas wydarzeń 

organizowanych poza biurem. W siedzibie Ośrodka będzie przechowywana dokumentacja 

dotycząca realizowanych działań, w tym informacje o udzielonym wsparciu, o personelu, 

o klientach, dokumenty finansowe, regulaminy, druki itp. Część z nich wymaga 
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przechowywania w zamkniętej, metalowej szafie. Inne – wręcz przeciwnie – powinny pojawić 

się na wyeksponowanych tablicach informacyjnych. 

Lokal Ośrodka będzie również miejscem spotkań zespołu oraz indywidualnych sesji z 

udziałem klientów. To wymaga przygotowania odpowiedniego miejsca i sprzętu 

umożliwiającego sprawną organizację pracy (biurka, stoły, krzesła, wieszaki itp.). Jako punkt 

kontaktowy powinien być oznakowany w sposób umożliwiający osobom zainteresowanym 

bezproblemowe dotarcie.  

Istotnym elementem wyposażenia jest również biblioteka przedsiębiorcy, czyli zbiór książek, 

broszur i prasy przydatnych dla każdego nowego przedsiębiorcy zarówno na etapie 

przygotowywania się do założenia firmy, jak i podczas jej prowadzenia. Zasoby biblioteki 

powinny być stale uaktualniane. Osoby młode najczęściej wybierają Internet jako źródło 

informacji, ale podczas spotkań w Ośrodku, w tym podczas indywidualnych sesji doradczych, 

warto dysponować materiałami drukowanymi, które ułatwią omawianie wybranych tematów. 

Warto też pomyśleć o zapewnieniu dostępu online do wybranych czasopism i wydawnictw. 

Zarówno zespół, jak i klienci będą korzystać ze sprzętu biurowego. Dlatego na wyposażeniu 

Ośrodka powinien znaleźć się minimum jeden zestaw komputerowy z urządzeniem 

wielofunkcyjnym umożliwiającym drukowanie, skanowanie i kopiowanie oraz niszczarka do 

dokumentów. Dodatkowo – drobny sprzęt biurowy i materiały, w tym np. zszywacz, papier, 

tzw. koszulki, okładki, teczki itp. Ośrodek musi dysponować też minimum jednym telefonem, 

który umożliwi bezproblemowy kontakt z klientami oraz dostępem do Internetu. Wyposażenie 

Ośrodka w sprzęt techniczny zawsze zależy od skali i charakteru działalności, ale 

niezależnie od tego, jak dużo sprzętu będzie wykorzystywane, to zawsze musi cechować go 

niezawodność, która zapewni stałą dostępność wszystkich urządzeń. 

Dostępne muszą być też pomieszczenia Ośrodka. Dlatego należy zadbać, by osoby 

z różnymi dysfunkcjami mogły w pełni korzystać z oferty. Dla osób z niepełnosprawnością 

narządu ruchu konieczne jest zapewnienie dostępności architektonicznej. Dla osób słabo 

widzących należy zapewnić dostęp do materiałów przygotowanych w druku powiększonym 

i z odpowiednim kontrastem. Osoby niewidome powinny mieć dostęp do plików 

elektronicznych, które będą mogły być odczytane przez specjalne programy komputerowe. 

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu powinien być dostępny tłumacz języka migowego. 

Kolejny aspekt zapewnienia standardów technicznych Ośrodka to dostęp dla pracowników 

i dla klientów do zaplecza socjalnego. W tym miejscu warto zauważyć, że członkowie 

zespołu powinni być świadomi, że podczas indywidualnych spotkań z klientami mogą 

dysponować napojami (np. wodą, sokami, herbatą), co znacznie zwiększa komfort klienta 

i pozwala budować ciepły klimat spotkania. 

Zaufanie klienta do Ośrodka i reprezentujących go osób jest kluczowe dla powodzenia 

wsparcia przedsiębiorczości. Stwierdzenie to należy powtórzyć nawet w tym miejscu opisu 

Modelu, w którym odnosimy się do wyposażenia technicznego. Od tego bowiem, jak łatwo 

nawiązać kontakt z Ośrodkiem, jak sprawnie działa sprzęt, jak zostanie zorganizowana 

indywidualna sesja, będzie zależało, czy młody człowiek wyjdzie przekonany, że Ośrodek 

powstał i funkcjonuje po to, żeby każdego klienta wspierać w decyzjach biznesowych. 
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Zależnie od wielkości powierzchni, która składa się na siedzibę Ośrodka i przyjętej strategii 

działania, większa lub mniejsza część oferty będzie świadczona w innych pomieszczeniach. 

Jeżeli stała siedziba nie obejmuje sali, w której można organizować spotkania grupowe, to 

trzeba taką salę pozyskać od partnerów lub wynająć. Sprawny przebieg takich spotkań 

zależy często od dostępu do rzutnika multimedialnego, ekranu, flipchartu itp. Warto 

zorientować się, czy Ośrodek będzie mógł liczyć na odpowiednio wyposażone sale, czy 

będzie musiał zapewnić taki sprzęt przy organizacji kolejnych wydarzeń. 

2.2 Jak zapewnić sprawność działania w Internecie? 

Oferta Ośrodka jest kierowana do osób młodych. To pokolenie żyje tak samo w świecie 

realnym, jak i wirtualnym. Niektórzy twierdzą, że w tym drugim młodzież spędza więcej czasu 

i ma on większy wpływ na jej decyzje. Internet jest też podstawowym źródłem informacji. 

Dlatego każdy Ośrodek musi być obecny w sieci.  

Najbardziej podstawowa forma tej obecności to strona internetowa. Do jej powstania 

potrzebne jest miejsce na serwerze i zarezerwowana domena. W tym miejscu wracamy do 

kwestii nazwy Ośrodka. Powinna ona być intrygująca dla młodych ludzi i wspólna w dwóch 

wymiarach – realnym i wirtualnym. 

W sieci obowiązują trendy modowe, tak jak w wielu innych środowiskach. Tworząc stronę, 

warto zadbać zarówno o jej funkcjonalności, jak i o odpowiedni wygląd. Strona powinna 

wizualnie potwierdzać, że Ośrodek kieruje swoją ofertę do osób młodych.  

Osobny, ale bardzo ważny aspekt, to sposób prezentacji treści. Piszemy o tym szczegółowo 

w dalszej części niniejszego Modelu. 

Co do samego zakresu treści, to powinien on odzwierciedlać całą ofertę Ośrodka oraz 

zawierać informacje bieżące (koniecznie systematycznie aktualizowane), dane kontaktowe 

umożliwiające szybkie i łatwe skierowanie pytania do Ośrodka i prezentację podmiotu lub 

podmiotów prowadzących Ośrodek. 

Należy jednak pamiętać, że strona internetowa nie jest podstawowym pierwotnym źródłem 

informacji, że istnieje Ośrodek i ma aktualnie coś do zaoferowania osobom młodym. Na tę 

stronę trafiają osoby, które dowiedziały się z innych źródeł o Ośrodku lub o planowanych 

wydarzeniach. Na stronie szukają szczegółowych informacji.  

Pierwszy sygnał o tym, że powstał Ośrodek i że coś się w nim ciekawego dzieje, będzie 

pochodził prawdopodobnie z Facebooka. Dlatego warto stworzyć profil na FB 

i systematycznie go prowadzić oraz budować społeczność. 

Zdarza się, że instytucje i organizacje realizujące działania kierowane do młodzieży boją się 

aktywności na portalach społecznościowych, a przede wszystkim boją się nieprzychylnych 

komentarzy. Musimy mieć świadomość, że od tego nie uciekniemy. Jeżeli nie będziemy 

mówić o problemach młodzieży w jej świecie, to jest w świecie mediów społecznościowych, 

to nigdy nie będziemy dla tego pokolenia wiarygodni, wygłaszając deklaracje, że chcemy 

wspierać młodych ludzi.  

Dlatego dobrze zaplanowana strona internetowa oraz systematycznie prowadzony profil na 

Facebooku to integralne części każdego Ośrodka wspierania przedsiębiorczości. Zachęcamy 
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do uważnego zapoznania się z opisem zasad komunikacji z osobami młodymi, który 

przedstawiamy w dalszej części Modelu oraz z profilem na FB i stroną internetową Ośrodka 

Smaki biznesu w Siemianowicach Śląskich. 

 

www.smakibiznesu.pl 

facebook.com/smakibiznesu 
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3.1 Kompletowanie zespołu 

Skład zespołu Ośrodka zależy przede wszystkim od przyjętej strategii i skali działania. 

Jednym z dokumentów, które powinny powstać bezpośrednio po przyjęciu strategii jest 

wykaz stanowisk. Wskazuje się na zapotrzebowanie na specjalistę w danej dziedzinie oraz 

stawiane mu wymagania odnośnie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności. W czasach 

ogromnej popularności freelancerów i outsourcingu należy brać pod uwagę różne formy 

współpracy. W Ośrodku nie będzie prawdopodobnie wystarczająco dużo zadań dla trenerów, 

by zatrudniać ich na podstawie umowy o pracę. Warto jednak wypracować sobie stałą bazę 

zewnętrznych współpracowników. W trakcie realizacji przez nich zadań nabywają oni 

pewnych doświadczeń i tworzą wizerunek Ośrodka oraz mają wpływ na jakość 

świadczonych usług. Częsta zmiana współpracowników powoduje, że traci się pewien 

potencjał i zwiększa ryzyko braku zadowolenia ze strony klientów. Dlatego grupa 

współpracowników powinna być w miarę stabilna, nawet w przypadku osób, które świadczą 

swoje usługi na rzecz Ośrodka jedynie sporadycznie. 

W zespole realizującym usługi Ośrodka mogą znaleźć się m.in.: 

 Psycholog  

a) oferowanie indywidualnych sesji doradczych dotyczących, np. diagnozowania 

kompetencji przedsiębiorczych i rozwoju niektórych z nich, 

b) udzielanie wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym sytuacji 

kryzysowych w związku z działalnością gospodarczą, 

c) prowadzenie zajęć grupowych w zakresie tzw. „Polityki Nowej Szansy” i 

zmiany postrzegania niepowodzeń biznesowych, 

http://www.smakibiznesu.pl/
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d) przygotowanie materiałów w zakresie wyżej wskazanych tematów do 

prezentacji na stronie internetowej Ośrodka, 

e) wybór i przygotowanie do wykorzystania narzędzi diagnostycznych. 

  

 Doradca zawodowy 

a) prowadzenie spotkań indywidualnych z młodzieżą szkolną w zakresie 

przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, 

b) udzielanie wsparcia indywidualnego w ocenie profilu przedsiębiorcy klientów 

Ośrodka, 

c) wspieranie młodych przedsiębiorców doświadczających sytuacji kryzysowych 

w związku z działalnością gospodarczą, 

d) przygotowanie materiałów w zakresie wyżej wskazanych tematów do 

prezentacji na stronie internetowej Ośrodka. 

 

 Doradca ds. marketingu 

a) prowadzenie indywidualnych sesji doradczych dla przyszłych przedsiębiorców 

w zakresie np. identyfikacji klientów i określania ich potrzeb oraz tworzenia 

podstaw strategii marketingowej planowanych do uruchomienia firm, 

b) udzielanie indywidualnego wsparcia młodym przedsiębiorcom dotyczącego 

np. działań na rzecz pozyskiwania i utrzymania klienta, planowania i 

wdrażania polityki cenowej firmy, 

c) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z młodzieżą szkolną na 

tematy dotyczące strategii poruszania się po rynku pracy i rozwoju 

umiejętności miękkich związanych ze sprzedażą swojej oferty przyszłemu 

pracodawcy, 

d) przygotowanie materiałów w zakresie wyżej wskazanych tematów do 

prezentacji na stronie internetowej Ośrodka. 

 

 Ekspert ds. przedsiębiorczości 

a) udzielanie indywidualnego wsparcia doradczego dla przyszłych 

przedsiębiorców w zakresie np. wyboru źródła finansowania wdrożenia 

pomysłu na biznes, 

b) prowadzenie zajęć grupowych dla młodych biznesmenów na temat możliwości 

finansowania rozwoju firmy i oferty pozafinansowego wsparcia małych 

przedsiębiorstw, 

c) przygotowanie materiałów w zakresie wyżej wskazanych tematów do 

prezentacji na stronie internetowej Ośrodka.  

 

 Doradca biznesowy 

a) prowadzenie indywidualnych sesji doradczych dla przyszłych przedsiębiorców 

w zakresie np. oceny szans rynkowych pomysłu na biznes i przygotowania 

biznes planów, 

b) udzielanie indywidualnego wsparcia młodym przedsiębiorcom dotyczącego 

np. spraw księgowych, kontaktów z urzędami, 

c) przygotowanie materiałów w zakresie wyżej wskazanych tematów do 

prezentacji na stronie internetowej Ośrodka. 
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Wybór specjalistów i zakres ich zadań będzie w każdym przypadku indywidualny 

i podyktowany zakresem planowanej aktywności danego Ośrodka (i to zarówno tematami 

objętymi ofertą, jak i skalą działania). Do wskazanego powyżej przykładowego grona 

specjalistów oferujących usługi Ośrodka dodać należy również trenerów i ekspertów 

specjalizujących się w ściśle określonym temacie, np. ochrony danych, aktywności 

w mediach społecznościowych, wybranych zagadnień prawnych itp.  

 

Sprawne funkcjonowanie Ośrodka wymaga także prowadzenia działań organizacyjnych 

i zarządczych. Każdy Ośrodek powinien mieć swojego koordynatora, który będzie 

organizował jego pracę oraz reprezentował wobec instytucji zewnętrznych. W zespole musi 

znaleźć się także osoba odpowiedzialna za spełnienie wymogów prawnych w zakresie 

księgowości oraz specjalista ds. informacji i mediów społecznościowych. W działalności 

Ośrodka pojawią się również zadania dla osób odpowiedzialnych za ewaluację czy ochronę 

danych osobowych. 

 

3.2 Zarządzanie zespołem  

Dobór osób współpracujących z Ośrodkiem to jedna sprawa, a druga – to zarządzanie tym 

zespołem. Powyżej wskazaliśmy na znaczenie zapewnienia możliwie długiej współpracy 

z każdym ze specjalistów. To ważne zarówno dla sprawności organizacji pracy, jak i dla jej 

jakości. Osoby te nabywają podczas kolejnych miesięcy pracy doświadczenie w zakresie 

dotrzymania standardów pracy Ośrodka, współpracują przy budowaniu zespołu i są 

wizytówką Ośrodka w oczach klientów. Pozyskane przez nich zaufanie jest zaufaniem do 

całego Ośrodka i częsta zmiana osób prowadzących zajęcia może istotnie ograniczać 

komfort klientów. 

Jednym z elementów planu pracy Ośrodka powinny być założenia dla działań na rzecz 

doskonalenia pracowników, w tym tzw. personelu „pierwszego kontaktu”. Organizacja np. 

wyjazdów studyjnych do innych Ośrodków i szkoleń jest istotnym sposobem wspierania 

współpracowników w rozwoju umiejętności i aktualizacji wiedzy. W przypadku osób 

mających bezpośredni kontakt z klientem celowe jest dodatkowo podjęcie działań na rzecz 

wdrożenia i doskonalenia standardu obsługi klienta z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 

i oczekiwań osób młodych. Ten temat opisaliśmy szczegółowo w dalszej części niniejszego 

Modelu. 

Ośrodek powinien zadbać również o budowanie poczucia przynależności współpracowników 

do grupy realizującej określone zadania. Identyfikacja z grupą jest łatwiejsza, gdy 

pracodawca/zleceniodawca wyraża zainteresowanie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane 

przez współpracowników i konsekwentnie buduje dobre relacje. Tzw. marketing wewnętrzny 

może polegać na organizacji wydarzeń dla współpracowników i na wdrożonym systemie 

motywacyjnym. 

Opisane powyżej działania powinny sprawić, że osoby zarządzające Ośrodkiem będą 

zadowolone z pracy zaangażowanych osób, a współpracownicy będą mieli satysfakcję 

z pracy dla Ośrodka. To jednak nie wystarczy dla osiągnięcia celu. Konieczne jest również 
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zadowolenie klientów. Ośrodek powinien na bieżąco monitorować jakość i skuteczność 

świadczonych usług (np. oceny na FB i na stronie internetowej, ankiety ewaluacyjne itp.) 

Rozdział II.4 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 

PRAWNE 
FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

4.1 Zapisy ustawowe 

Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości realizujący zakres zadań, który został 

opisany w niniejszym Modelu, jest nowym pomysłem na wspieranie przedsiębiorczości, 

wdrażanym na szczeblu lokalnym i kierowanym do osób młodych. W przypadku organizacji 

pozarządowych i samorządu gospodarczego powołanie i prowadzenie takiego Ośrodka musi 

być zgodne z zapisami statutowymi. Najczęściej wymaga też podjęcia odpowiedniej uchwały.  

Inaczej sprawa wygląda w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które działają 

w granicach ustaw. Dlatego w dalszej części tego rozdziału skupimy się na wskazaniu 

uwarunkowań prawnych włączenia samorządu terytorialnego do podejmowania wyzwań 

związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Ośrodka.  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nie odnosi się bezpośrednio do 

wspierania przedsiębiorczości. W tej sytuacji w literaturze najczęściej przywoływany jest art. 

6 pkt. 1 tej Ustawy, który ma brzmienie: Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Przepis ten nie jest jednoznacznym odniesieniem do wspierania przedsiębiorczości m.in. 

w zakresie promocji, informacji, ułatwiania podejmowania działalności gospodarczej 

i tworzenia warunków sprzyjających współpracy przedsiębiorców – czyli tego, co jest 

przedmiotem działania Ośrodka opisanego w niniejszym Modelu. Z całą pewnością jednak 

nie wyklucza takich działań. Innym zapisem przywoływanym w Ustawie przez ekspertów 

w związku z działaniami na szczeblu gminy jest art. 18 pkt. 2 ppkt. 6, który wskazuje, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. 

W powiązaniu z tym przepisem staje się oczywiste, że wspieranie przedsiębiorczości 

w takich formach, jak to przewiduje Model, może być zaplanowane w programie 

gospodarczym. To jednak wymaga patrzenia na lokalną przedsiębiorczość jak na integralny 

czynnik determinujący rozwój gospodarczy. Nie jest to natomiast myślenie o rozwiązywaniu 

problemów rynku pracy. 

W Ustawie z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym (wersja ujednolicona 

z 19 maja 2016 roku) zapisano, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
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lokalnego rynku pracy (art. 4 pkt. 1 ppkt 17 Ustawy). W takim ujęciu należy rozumieć, że 

działania podejmowane przez Ośrodek mają bezpośredni wpływ na aktywizację lokalnego 

rynku pracy i przeciwdziałają bezrobociu. Osoby młode są zaliczane do grupy osób w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, co wykazano w diagnozie problemu przedstawionej na wstępie 

niniejszego Modelu i co jest potwierdzone wdrożeniem Programu „Gwarancje dla młodzieży”. 

Warto zwrócić uwagę na te dwa różne aspekty rozumienia wspierania przedsiębiorczości, bo 

to one będą decydować o wskazaniu podstawy prawnej dla zaangażowania samorządu 

terytorialnego do tworzenia i działania Ośrodka. 

Istotnym uzupełnieniem powyższego rozumowania jest treść Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, a dokładniej art. 8 ust. 1, który ma brzmienie: 

Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne 

warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności 

wspierają mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Z powyższych rozważań wynika, że jednostki samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego i gminnego mają umocowanie prawne do angażowania się w realizację takich 

działań, jakie oferuje Lokalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Osób Młodych. Na 

marginesie warto zauważyć, że na szczeblu wojewódzkim też można zgodnie z prawem 

realizować takie zadania. Jednak na potrzeby niniejszego Modelu, który odnosi się do 

działań lokalnych, pominęliśmy rozważania dotyczące sytuacji samorządu wojewódzkiego. 

W tym miejscu należy również wskazać na fakt, że w Polsce wyodrębniono 380 powiatów, 

z których 314 to powiaty ziemskie, a 66 grodzkie (to gminy wykonujące zadania powiatu) – 

stan na 30 czerwca 2016 roku. To rozróżnienie jest bardzo istotne z punktu widzenia 

przedstawionych regulacji prawnych (co wynika z powyższej analizy zapisów ustawowych) 

i trzeba brać je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu każdego Ośrodka. 

Kolejne ograniczenie istotne z punktu widzenia sytuacji prawnej dotyczy stwierdzenia, że 

oferta Ośrodka musi być nastawiona na promocję postaw przedsiębiorczych 

i tworzenie klimatu dla podejmowania i rozwoju biznesu, nie może natomiast dotyczyć 

rozwiązań tworzących specjalne warunki prowadzenia firm dla konkretnych osób. 

Zarówno wsparcie na etapie planowania przyszłej firmy, jak i kierowane do uczniów z myślą 

o rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych, jest z tego punktu widzenia „bezpieczne”. 

Natomiast działania kierowane do istniejących firm muszą mieć powszechny charakter, np. 

ułatwiać sieciowanie, wymianę doświadczeń, formułowanie wspólnych stanowisk, budowanie 

nowej filozofii podejścia do niepowodzeń biznesowych itp. Nie może to być indywidualne 

wsparcie przedsiębiorcy w obszarze mającym wpływ na jego sytuację rynkową. W takim 

przypadku mamy do czynienia z ingerencją w zasady konkurencji. 

Warto zauważyć, że dla wspierania szeroko rozumianej przedsiębiorczości szczególnie 

celowe jest, by instytucje nie działały samodzielnie, ale ze sobą współpracowały i zapraszały 

do tego grona również podmioty z innych sektorów. Wspólne inicjatywy mogą być 

podejmowane na podstawie zwykłych porozumień dotyczących współpracy jednostek 

administracji publicznej. 

4.2 Ośrodek jako element systemu wspierania przedsiębiorczości 
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Zapisy ustawowe mają charakter uniwersalny i nie odnoszą się do wspierania 

przedsiębiorczości w określonym zakresie, nie wskazują skali tego wsparcia ani grupy osób, 

które mogą być nim objęte. Dlatego należy oczekiwać, że Ośrodek nie będzie samotną 

wyspą na lokalnej mapie wspierania biznesu, ale ten nowatorski pomysł uzupełni 

zdiagnozowaną lukę braku oferty dedykowanej osobom młodym. 

Takie rozwiązanie będzie korzystne również dla młodych przedsiębiorców, którzy nie tylko 

powinni dostać wsparcie na etapie planowania firmy (co będzie elementem oferty Ośrodka), 

ale również podczas jej rejestracji, załatwiania pierwszych formalności, pozwoleń, licencji itp. 

To zakres działań, który wykracza poza usługi Ośrodka. Można się spodziewać, że 

zmotywowany i dobrze przygotowany do biznesowego startu młody człowiek odwiedzi kilka 

wydziałów w lokalnych urzędach i porzuci myśl o karierze we własnej firmie. 

Niestety, urzędnicy, jak każda grupa zawodowa, mają swój własny język, zrozumiały dla nich 

samych i może jeszcze dla prawników. Wykorzystują go również w kontaktach z klientem. 

Więcej o języku, który powinien być wykorzystywany w komunikacji z osobami młodymi, 

piszemy w dalszej części niniejszego Modelu. W tym miejscu chcemy tylko zauważyć, że 

uwzględnienie specyfiki obsługi młodego klienta powinno wyjść poza Ośrodek i dotrzeć do 

wydziałów obsługi klienta we wszystkich instytucjach.  

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie powinni dostrzec znaczenie szkoleń dla 

pracowników jako istotny element promocji przedsiębiorczości, gwarantujący zadowolenie 

klienta i postrzeganie przez niego urzędu jako partnera. Młodych przedsiębiorców będzie 

coraz więcej, a jest to specyficzna grupa klientów, świadoma swoich potrzeb i praw, 

korzystająca z nieograniczonego dostępu do informacji i formułująca swoje oczekiwania 

w bardzo precyzyjny sposób. Przygotowanie pracowników urzędu do obsługi tej grupy 

klientów (tak jak np. przygotowanie do obsługi klienta trudnego czy osób 

z niepełnosprawnością) powinno być potwierdzone odpowiednimi szkoleniami. Bez tego 

działania Ośrodka polegające na wspieraniu w podejmowaniu pierwszych decyzji 

biznesowych będą miały ograniczony skutek. Jako dodatkowy argument możemy wskazać, 

że powodzenie biznesowe klientów Ośrodka to, w konsekwencji, wyższe wpływy do 

lokalnego budżetu z tytułu podatku CIT. 

Jak zauważyliśmy powyżej, Ośrodek to jeden z elementów oferty dotyczącej wspierania 

przedsiębiorczości. Jakie inne elementy tej układanki będą stanowić o jakości wsparcia 

przedsiębiorczości w środowisku lokalnym? 

Przykłady działań, jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować, by warunki 

dla rozwoju przedsiębiorczości były jak najlepsze: 

 Biuro Obsługi Przedsiębiorcy  

W urzędzie, w którym nie ma wydzielonej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

kontakt z przedsiębiorcami, sprawy trzeba zwykle załatwiać w kilku różnych 

wydziałach lub referatach. W każdym z nich klient jest obsługiwany w ściśle 

określonym zakresie i nie uzyskuje informacji co do innych spraw, a jedynie numer 

kolejnego pokoju. W przypadku gdy funkcjonuje Biuro Obsługi Przedsiębiorcy, to 

w tym jednym miejscu jest załatwiana większość spraw. Nawet jeśli problem jest 

skomplikowany i wymaga np. włączenia innych wydziałów (np. w celu uzyskania 
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wypisu z rejestru gruntów lub wynajęcia biura), to pracownik takiego biura jest 

partnerem klienta i jego przewodnikiem w kompleksowym załatwieniu sprawy.  

 

 Organizacja spotkań i szkoleń  

Ośrodek będzie prowadził spotkania sieciujące dla młodych przedsiębiorców, które 

będą połączone ze spotkaniami z ekspertami. Nic jednak nie ogranicza samorządów 

w organizowaniu spotkań i szkoleń, które będą kierowane do wszystkich lokalnych 

biznesmenów. Dobra współpraca z Ośrodkiem sprawi, że w tym zakresie oferta może 

się uzupełniać. Młodzi ludzie nie prowadzą bowiem swoich firm w próżni tylko 

w lokalnym środowisku i powinni mieć z nim kontakt również poza Ośrodkiem. Młodzi 

przedsiębiorcy mogą się wiele nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów 

i koleżanek np. o przygotowaniu do kontroli Urzędu Skarbowego. Sami zaś mogą 

prowadzić szkolenia np. z wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. 

Dla niektórych firm takie spotkania to również możliwość prezentacji swoich usług 

kierowanych do lokalnego biznesu.  

 

 Lokalne targi  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą organizować i finansować targi. To, jakiej 

wielkości środki wydatkują na ten cel, zależy od pomysłu organizatorów i zasobów, 

którymi dysponują. Na stoiskach targowych powinno znaleźć się miejsce dla małych 

firm i dla nowych podmiotów działających na rynku. Zwykle mają one najmniejsze 

możliwości samodzielnej promocji i przedstawienia swojej oferty. Podczas targów 

mieszkańcy mogą poznać lokalne przedsiębiorstwa, a firmy znaleźć klientów. 

Dochodzi też do nawiązywania kontaktów biznesowych i wzajemnego poznania 

przedsiębiorców z urzędnikami, co wspiera budowę zaufania. 

 

 Promocja samozatrudnienia  

Lokalnie działają różne instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorców. 

Najczęściej ze sobą nie konkurują, bo zajmują się różnymi aspektami prowadzenia 

działalności gospodarczej lub kierują swoją ofertę do różnych grup mieszkańców (np. 

PFRON – tylko do osób niepełnosprawnych). Dobrą praktyką urzędów jest tworzenie 

warunków do współpracy takich podmiotów, np. podczas targów, konferencji, spotkań 

z udziałem osób bezrobotnych ważne jest, by była prezentowana była cała dostępna 

lokalnie oferta kierowana do przyszłych i obecnych przedsiębiorców. 

 

To, co lokalne władze będą robić dla wspierania przedsiębiorczości, w dużej części zależy 

od nich samych. Trzeba jednak wiedzieć, że chociaż urzędnicy mają podstawy prawne do 

podejmowania takich inicjatyw, to z reguły nie są najlepszym źródłem wiedzy o potrzebach 

i oczekiwaniach lokalnego biznesu. Dlatego wszelkie inicjatywy powinny być poprzedzone 

konsultacjami ze środowiskiem podmiotów wspierających przedsiębiorców i z samymi 

przedsiębiorcami. Ważne, by w tej grupie znalazł się Ośrodek kierujący swoją ofertę do osób 

młodych oraz młodzi przedsiębiorcy. 

4.3 Działania zapisane w programie 

Jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku posiadania lokalnego programu 

rozwoju przedsiębiorczości. Z całą pewnością taki program jest bardzo przydatny, bo 
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pozwala planować działania i uzasadnia kolejne inicjatyw realizowane przez lokalny 

samorząd. Przede wszystkim jest podstawą do ubiegania się o finansowanie pewnych 

projektów, które zostały w tym planie zapisane i wynikają z dokonanej wcześniej analizy 

lokalnych uwarunkowań. 

Rozdział II.5 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 

PRAWNE 
FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

Niezależnie od tego, czy Ośrodek będzie oferował pełny zakres usług, czy tylko wybraną 

część, oraz od tego, czy będzie działał w małej, czy dużej skali, to konieczne będzie 

zapewnienie finansowania jego działalności. Można nawet zaryzykować tezę, że w wielu 

wypadkach, to właśnie wielkość dostępnego finansowania będzie decydowała o kształcie 

i wielkości oferty. Usługi Ośrodka muszą być bowiem świadczone dla młodych osób 

bezpłatnie. 

Podstawowy warunek, który powinno spełniać finansowanie, to trwałość. Pozyskanie 

zaufania młodych klientów i wyrobienie marki Ośrodka w środowisku lokalnym wymagają 

czasu. Krótkoterminowe finansowanie może sprawić, że zaufanie to zostanie podważone 

i wypromowanie kolejnej inicjatywy skierowanej do osób młodych może być w danym 

środowisku lokalnym dużo trudniejsze. Dlatego już na etapie organizacji Ośrodka trzeba 

zadbać o pozyskanie w miarę trwałego finansowania jego działalności.  

5.1 Ośrodki tworzone przez samorząd 

W poprzednim rozdziale zostały opisane uwarunkowania prawne powoływania Ośrodków 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak wykazaliśmy, gminy i powiaty mogą wspierać 

przedsiębiorczość w ramach realizowanych przez siebie zadań publicznych. To zaś pozwala 

na finansowanie działań dotyczących przedsiębiorczości, w tym w szczególności działań 

promocyjnych, informacyjnych i doradczych. 

W systemie prawnym nie ma obowiązku przyjęcia lokalnego programu rozwoju 

przedsiębiorczości. W związku z powyższym nie ma szczegółowych zasad dotyczących 

przygotowania takiego dokumentu i jego struktury. W literaturze dostępnych jest sporo 

informacji na temat dobrego przygotowania takiego programu. Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości opracowała szczegółowy poradnik dla gmin i powiatów „Jak przygotować 

lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?” Opracowanie to daje odpowiedź zarówno na 

pytanie, czy warto przyjąć taki program, jak i szczegółowo odnosi się do takich tematów jak 

przygotowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, określenie celów, priorytetów, 

projektów oraz wdrożenia programu. Opisany w nim sposób dochodzenia do przygotowania 
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programu jest nadal aktualny. Dokument jest dostępny pod adresem 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/lokproz.pdf.  

W ramach projektu „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości 

w powiecie mińskim”, zrealizowanego w ramach PO KL przez partnerstwo Fundacji 

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

i Samorządu Województwa Mazowieckiego, został opracowany program dla powiatu 

mińskiego na lata 2015–2020. Dokument ten stanowi dobre źródło informacji 

o wymaganiach, jakie są stawiane takim programom, i jest dostępny na 

http://files.powiatminski.pl/_data_new/2015/07/lprp_2015_2020_be7cb60b.pdf. 

 

Istotną rolą lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości jest wskazanie projektów i zasad 

wdrażania. Realizacja programu wymaga jego przyjęcia przez radę gminy lub powiatu. To 

zaś sprawia, że finansowanie działań staje się bardziej czytelne, a nawet aplikowanie 

o środki zewnętrzne może być poparte zapisami programu.  

Dlatego warto przygotować i przyjąć taki program. Do zadań związanych ze wsparciem 

przedsiębiorczości osób młodych można wpisać działanie Ośrodków. Forma ich powołania 

(czy będą to nowe zadania istniejących podmiotów, czy powstaną nowe podmioty) jest w tym 

wypadku mniej istotna. 

5.2 Ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe i izby gospodarcze 

Organizacje pozarządowe często prowadzą swoje działania w ramach projektów 

europejskich i innych wyłanianych do dofinansowania przez różnych grantodawców. 

Istotną wadą obowiązujących obecnie zasad realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków EFS jest ograniczony katalog działań. W konkursach ogłaszanych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa I) istnieje możliwość 

wspierania przedsiębiorczości osób młodych m.in. poprzez diagnozę potrzeb uczestników 

projektu, szkolenia i doradztwo przygotowujące do napisania biznesplanów, udzielenie 

bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego) w pierwszym 

okresie prowadzenia firmy. Jest to inny zakres działań niż zaplanowany w niniejszym Modelu 

dla Ośrodka. Co więcej, trzeba zauważyć, że włączenie do zadań Ośrodka realizacji takiego 

projektu istotnie utrudni pełnienie jednej z podstawowych funkcji – brokera dofinansowania. 

Podmioty realizujące projekty PO WER kierowane do osób młodych mają duże problemy 

z rekrutacją zakładanej liczby uczestników i dlatego nie można zakładać, że Ośrodek, który 

będzie zainteresowany rekrutacją do realizowanego przez siebie projektu, będzie w sposób 

niezależny wykonywał zadania brokera. 

Dlatego w finansowaniu działalności Ośrodków prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe istotną rolę będą odgrywać środki pozyskane jako darowizny (w przypadku 

OPP mogą to być środki z tzw. 1%) oraz środki pochodzące ze składek członkowskich. 

Doświadczenie z działalności organizacji pozarządowych w Polsce wskazuje, że skala 

działania takich Ośrodków nie będzie duża. 

W przypadku izb gospodarczych źródłem finansowania mogą być składki członkowskie lub 

dochody uzyskane z działalności gospodarczej, jeżeli taka jest prowadzona. 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/lokproz.pdf
http://files.powiatminski.pl/_data_new/2015/07/lprp_2015_2020_be7cb60b.pdf
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Wydaje się jednak celowe wskazanie, że zapewnienie sprawnej działalności Ośrodka, który 

będzie świadczył w systematyczny sposób szeroki zakres usług, może wymagać zawiązania 

lokalnego partnerstwa różnych podmiotów, które chcą wspierać rozwój przedsiębiorczości 

i ułatwić młodym ludziom przejście z systemu edukacji na rynek pracy. 

Najłatwiej stabilne finansowanie działalności Ośrodka zapewni lokalny samorząd, ale 

również w tym wypadku powołanie partnerstwa będzie miało istotny wpływ na jakość 

świadczonych usług i budowanie marki Ośrodka. 
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6.1 Współpraca z lokalnymi podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość i aktywność 

osób młodych 

W każdym środowisku lokalnym działają instytucje, firmy i organizacje, które zajmują się 

wspieraniem przedsiębiorczości. Są też takie podmioty, które działają na rynku pracy i swoją 

ofertę kierują do osób młodych. To potencjalni sojusznicy Ośrodka. Współpraca z nimi może 

polegać m. in. na: 

 wymianie i aktualizacji informacji o ofercie i organizowanych wydarzeniach, 

 udostępnianiu materiałów promocyjnych i informacyjnych, 

 formułowaniu wspólnych stanowisk i promowaniu przedsiębiorczości osób młodych, 

 wspólnej realizacji przedsięwzięć wspierających przedsiębiorczość (np. projektów, 

lokalnych wydarzeń). 

Partnerami Ośrodka mogą być np. powiatowe urzędy pracy, starostwa i urzędy gminy, 

urzędy skarbowe, oddziały ZUS. W tej grupie znajdą się też organizacje pozarządowe 

działające na rzecz młodzieży oraz takie, które są niepublicznymi instytucjami rynku pracy. 

Celowe jest podjęcie współpracy z agencjami zatrudnienia i instytucjami szkoleniowymi. 

Osobną grupę partnerów mogą stanowić działające lokalnie izby gospodarcze oraz instytucje 

kierujące swoją ofertę do małych firm (np. banki, firmy telekomunikacyjne). Warto też 

pozyskać do współpracy szkoły i uczelnie wyższe.  

 

Trwałe wpisanie Ośrodka do lokalnych sieci biznesowych i instytucjonalnych pozwoli na 

oferowanie usług najlepiej wpisujących się w realia lokalnego rynku i zgodnych z aktualnymi 

oczekiwaniami. Takich usług potrzebują klienci. 

 

6.2 Współpraca dla zwiększenia skuteczności rekrutacji klientów 
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Pełna oferta Ośrodka dotyczy wspierania 

 osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, 

 osób prowadzących własne firmy, 

 młodzieży, która nie chce prowadzić firmy, ale chce rozwijać kompetencje 

przedsiębiorcze. 

Dotarcie do każdej z tych grup osób wymaga nawiązania współpracy z innymi podmiotami. 

 

Osoby pozostające bez zatrudnienia, które planują podjęcie działalności gospodarczej, 

często zgłaszają się do powiatowych urzędów pracy. Jeżeli w danej okolicy trwa nabór do 

projektów realizowanych przez inne podmioty i przewidujących udzielenie dotacji na 

założenie firmy, to takie podmioty też mogą być partnerami Ośrodka, bo zależy im na 

otrzymaniu dobrze przygotowanych wniosków, dotyczących pomysłów na działalność 

gospodarczą mającą duże szanse powodzenia na rynku. 

 

Grupa młodych biznesmenów może być rekrutowana zarówno przy wsparciu powiatowych 

urzędów pracy (dotyczy to osób, które otrzymały dotację i założyły własne firmy), jak i innych 

podmiotów realizujących projekty wspierające przedsiębiorczość.  

Z kolei rekrutację młodzieży do zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorcze 

i przygotowujących do ich wykorzystania podczas poruszania się po rynku pracy najlepiej 

prowadzić we współpracy ze szkołami i uczelniami. Instytucje te są najbardziej 

zainteresowane skutecznym wejściem absolwentów na rynek pracy. 

Szkoły to również partnerzy, którzy mogą ułatwić kontakt z rodzicami osób młodych. Nasze 

doświadczenia pokazują, że w wielu wypadkach uczniowie nie mogą liczyć na wsparcie 

rodziców w poruszaniu się po rynku pracy, bo starsze pokolenie nie ma wiedzy 

o wymaganiach współczesnego rynku i o ofercie wspierania aktywności, w tym 

przedsiębiorczości osób młodych. Bardzo ważną konsekwencją braku wiedzy będzie też 

zapewne nieufność wobec działań, które będą podejmować młode osoby korzystające ze 

wsparcia Ośrodka. Dlatego warto zaplanować spotkania informacyjne dla rodziców. Warto 

pozyskać ich jako sojuszników działań Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. 

Ośrodek powinien być zainteresowany utrzymywaniem stałej współpracy z podmiotami, które 

mają kontakt z potencjalnymi klientami Ośrodka. Podkreślenia wymaga słowo STAŁA 

współpraca. Nie chodzi bowiem o sporadyczne zwracanie się z prośbą o upowszechnienie 

oferty. Wszystkie te instytucje muszą dostrzegać w Ośrodku partnera do promowania postaw 

przedsiębiorczych i wspierania młodych ludzi w pierwszych decyzjach biznesowych. Ośrodek 

nie jest dla żadnej z nich konkurencją. Stała współpraca może przyjąć formę cyklicznych 

spotkań lub nawet wspólnego działania. Jedna z propozycji dotyczy utworzenia przy Ośrodku 

ciała doradczego, np. rady, która będzie współtworzyła kierunki rozwoju oferty. Członkami 

takiej rady powinni zostać przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą. 

A może warto zastanowić się nad zaproszeniem do prac takiej rady również przedstawicieli 

lokalnych władz i instytucji rynku pracy? 

6.3 Budowanie wizerunku Ośrodka 
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Sukces oferty Ośrodka w dużej części zależy od sposobu budowania jego wizerunku. Ważną 

rolę odgrywa przemyślana polityka informacyjna kierowana do klientów i do społeczności 

lokalnej. W tym drugim przypadku konieczna jest współpraca z lokalnymi mediami 

i podmiotami organizującymi różne wydarzenia.  

Ośrodek powinien mieć spójny system wizualizacji, o którym piszemy w dalszej części 

niniejszego Modelu. Powinien też przygotować zestaw materiałów informacyjnych 

i udostępniać je podczas organizowanych lokalnie spotkań. O ważnych wydarzeniach 

organizowanych przez Ośrodek powinny być informowane z wyprzedzeniem lokalne media, 

a po ich realizacji redakcje powinny otrzymać krótką informację prasową. 

Przy opisywaniu zasad współpracy z mediami często pojawiają się tylko informacje, jak 

budować zainteresowanie mediów daną inicjatywą. Należy jednak pamiętać, że dziennikarze 

bardzo często interesują się jakąś aktywnością wówczas, gdy okoliczności nie są łatwe do 

komentowania, czyli w tzw. sytuacjach kryzysowych. Dlatego, planując współpracę 

z mediami, należy z wyprzedzeniem przygotować się do zarządzania kryzysowego. Warto 

poświęcić trochę czasu na poznanie tajników takiego działania, które są szeroko opisane 

w literaturze. Jeden błąd może bowiem zepsuć dotychczasowe efekty budowania wizerunku, 

a jego odbudowa jest podwójnie trudna. Również w tym kontekście trzeba pamiętać, że jeżeli 

Ośrodek będzie dbał o systematyczne kontakty z mediami i informował na bieżąco o swoich 

działaniach, to łatwiej będzie uzyskać przychylność mediów w trudnych sytuacjach. 

6.4 Współpraca z innymi Ośrodkami  

Upowszechnienie Modelu zaowocuje utworzeniem Ośrodków w całej Polsce. Należy się 

spodziewać, że będą one miały różne rozwiązania organizacyjne i skalę działania, ale 

wszystkie będą wspierały osoby młode w podejmowaniu pierwszych decyzji biznesowych i w 

rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. Z tego powodu Ośrodki powinny współpracować. 

Propozycje działań sieciujących opisaliśmy w obszernie w dalszej części niniejszego Modelu. 
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7.1 Adresaci oferty  

Do kogo będą kierowane usługi Ośrodka, będzie wynikało bezpośrednio ze strategii 

działania, a pośrednio będzie zapewne uzależnione od wymagań związanych ze źródłem 

finansowania, zapisów statutowych itp. 
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Podstawowym wyróżnikiem klientów Ośrodka powinno być to, że są młodzi. W tym miejscu 

należy podać definicję młodości, a to jest bardzo skomplikowana sprawa. Musimy uciec od 

prywatnych wyobrażeń i posłużyć się określonym kryterium. Wsparcie dla młodych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kierowane jest do osób do 29 roku życia. 

Taką samą granicę wieku określono dla grupy docelowej programu „Gwarancje dla 

młodzieży”. Ale analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy może skłonić twórców Ośrodka do 

zapisania w strategii, że oferta jest kierowana do osób młodych z dowolnie określoną granicą 

wieku. 

Zdefiniowania wymaga też dolna granica wieku. Czy po poradę w sprawie zakładania 

własnej firmy może przyjść osoba w wieku 13 lat? Z całą pewnością jest to młody człowiek, 

ale czy może być objęty wsparciem udzielanym na podstawie np. zadań powiatu związanych 

z przeciwdziałaniem bezrobociu? 

Na etapie tworzenia strategii i wyznaczania celów działania Ośrodka konieczne jest 

jednoznaczne zdefiniowanie grupy docelowej (ale można przewidzieć możliwość zmiany 

przyjętych ustaleń w określonych warunkach). Jednak wiek klienta to tylko jeden element 

jego charakterystyki. Równie ważne z punktu widzenia rozwiązań formalnych jest wskazanie, 

czy będą to tylko osoby zamieszkałe na terenie działania danego Ośrodka, czy również te, 

które się na tym terenie tylko uczą. Ośrodek ma wspierać działania lokalne, ale jak to pojęcie 

rozumieć. W trakcie pracy Ośrodka może zdarzyć się, że zgłosi się osoba, która mieszka 

w sąsiednim powiecie i tam się uczy, ale chciałaby otworzyć firmę na terenie działania 

Ośrodka. Wsparcie Ośrodka będzie dla niej bardzo cenne, bo skorzysta z wiedzy 

specjalistów o lokalnym rynku i najlepiej dopasuje do niej profil firmy. Może też zdarzyć się 

sytuacja odwrotna – osoba mieszkająca i ucząca się na terenie działania Ośrodka planuje 

otworzyć firmę daleko od domu. Czy Ośrodek będzie mógł jej pomóc? Ocenić jej szanse 

w biznesie i doradzić w sprawie uzyskania dofinansowania dla swojego pomysłu? 

Powyższe rozważania wskazują, jak ważne jest określenie grupy potencjalnych klientów 

z uwzględnieniem różnych czynników. Jasno sprecyzowana grupa docelowa będzie 

podstawą wyboru sposobów rekrutacji klientów Ośrodka. 

7.2 Pozyskanie zainteresowania przyszłych przedsiębiorców 

Pełny zakres oferty Ośrodka zaproponowanej w niniejszym Modelu obejmuje trzy główne 

komponenty: 
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Młode osoby myślą o prowadzeniu firmy często już na etapie edukacji i konsekwentnie, krok 

po kroku, przygotowują się do wcielenia swoich planów w życie. Inna grupa to osoby, które 

po zakończeniu nauki planują wejście na rynek pracy, ale ich pierwsze doświadczenia nie są 

pozytywne i decydują się na spróbowanie swych szans w biznesie. Partnerem w dotarciu do 

tych potencjalnych klientów będą szkoły i uczelnie oraz instytucje rynku pracy, przede 

wszystkim powiatowe urzędy pracy. W każdym środowisku lokalnym jest jeden PUP oraz 

określona liczba placówek, które każdego roku opuszczają absolwenci wchodzący na rynek 

pracy. Współpraca Ośrodka z tymi instytucjami będzie korzystna dla wszystkich stron. 

Sposobów przekazania informacji jest wiele, a najbardziej popularne to organizacja spotkań, 

dystrybucja plakatów i ulotek. 

Tradycyjne metody pozyskania klientów, którzy już założyli swoje firmy, to współpraca 

z powiatowym urzędem pracy, który przyznaje dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 

oraz z innymi podmiotami realizującymi projekty obejmujące takie wsparcie. Partnerami 

Ośrodka mogą też być lokalne izby gospodarcze. 

Trzeba jednak zauważyć, że młodzi ludzie chętnie korzystają z innych kanałów informacji 

i mają do nich największe zaufanie. Dlatego Ośrodek musi być aktywny w mediach 

społecznościowych i tam budować swoją wiarygodność. Wybór właściwego sposobu 

przekazania informacji oraz język tej informacji to kluczowe czynniki powodzenia pozyskania 

zainteresowania młodego klienta. Więcej na ten temat piszemy w dalszej części niniejszego 

Modelu. 

Trochę inaczej wygląda sytuacja z młodymi osobami chętnymi do rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych, ale nie w kontekście sukcesów we własnej firmie. W tym zakresie 

Ośrodek musi wykazywać się inicjatywą i poszukiwać partnerów, to jest szkół, uczelni, 

organizacji działających na rzecz młodzieży itp. Taka współpraca zaowocuje organizacją 

spotkań grupowych, które będą jednocześnie informacją o tym, jak sprzedawać na rynku 

pracy oraz o tym, że Ośrodek ma dla młodych ludzi ofertę rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych. Bardzo dobrze przygotowane spotkania, które będą organizowane np. 

Myślę o prowadzeniu firmy 

Prowadzę firmę 

Chcę być przedsiębiorczy 
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w szkołach, będą wizytówką Ośrodka. Warto wziąć pod uwagę, że młodzi ludzie zwykle nie 

dają drugiej szansy. Dlatego każde spotkanie jest tak bardzo ważne. 

7.3 Utrzymanie zainteresowania 

Młodzi ludzie, którzy zainteresują się ofertą Ośrodka i zdecydują się z niej skorzystać 

w siedzibie Ośrodka lub z wykorzystaniem narzędzi internetowych, mają zwykle te same 

oczekiwania. Chcą otrzymać szybko informacje konkretne i dopasowane do ich 

indywidualnej sytuacji. Chcą mieć wiedzę o planowanych wydarzeniach z wyprzedzeniem, 

ale nie może to być zapowiedź dotycząca odległego terminu. Chcą usłyszeć język, który 

rozumieją, co wyklucza stosowanie języka specjalistycznego czy urzędowego.  

Jeżeli pracownicy Ośrodka nie przekonają młodych osób, że mają dla nich ofertę, to stracą 

potencjalnych klientów. W czasach masowych zakupów robionych przez Internet, gdzie 

wszystko się otrzymuje stosunkowo szybko, przymierza i zwraca bez konsekwencji, młodzież 

oczekuje tak właśnie przygotowanej oferty usług. Nie chce podpisywać z góry umów, które 

zobowiązują ją do wykonania serii działań, obecności na konkretnej liczbie zajęć itp.  

Dlatego, planując proces rekrutacji klientów Ośrodka, trzeba bardzo dobrze wyważyć zakres 

formalności, który wynika z obowiązujących procedur, oraz oczekiwania młodych klientów, 

którzy nie chcą być zmuszani do pewnych zachowań. 

 

Rozdział II.8 

 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 
PRAWNE 

FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 
OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

8.1 Monitoring i ewaluacja 

Projektując strategię działania Ośrodka, określa się jego cele, zakres oferty, a także planuje 

się osiągniecie określonych wskaźników ilościowych i jakościowych. Ważne jest, aby 

zaplanować też sposób sprawdzenia, czy założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte, 

a zadania były do tego adekwatnie dobrane. Trzeba też wiedzieć, czy funkcjonowanie 

Ośrodka przyniosło spodziewane efekty. Mogą temu posłużyć monitoring i ewaluacja.  

Monitoring służy do weryfikacji, czy działalność postępuje zgodnie z planem, i jest pomocny 

w bieżącym zarzadzaniu Ośrodkiem. Monitorować będziemy osiągniecie ilościowych 

i jakościowych wskaźników, np. liczbę uczestników poszczególnych działań czy wydatki. 

Monitoring zakłada też rejestrowanie postępów prowadzonych działań. Dobrze prowadzony 

monitoring może stanowić duże ułatwienie w ewaluacji, jako że zbieranie danych/informacji 

potwierdzających realizację działań jest niejednokrotnie podstawą do przeprowadzenia 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a3

8
 

badania ewaluacyjnego, np. gdy w ramach ewaluacji weryfikujemy stopień osiągnięcia 

założonych rezultatów i wskaźników. Monitoring ułatwi weryfikację danych i nie pozwoli na 

zniekształcenie wyników podczas ewaluacji. 

Ewaluacja prezentuje szersze spojrzenie na działalność Ośrodka i sposób jego prowadzenia: 

na cele, sposoby realizacji (ewentualne słabości i pola potencjalnych usprawnień), na 

długookresowe, zamierzone i niezamierzone, efekty wykraczające poza czas i miejsce 

wdrażania poszczególnych działań. Ewaluacja służy oszacowaniu zasadności prowadzonych 

działań i ich rzeczywistych efektów, i stanowi pomoc w doskonaleniu Ośrodka.  

W zależności od sposobu prowadzenia ewaluacji rozróżniamy ewaluację zewnętrzną, 

realizowaną w postaci pracy zleconej wykonawcy profesjonalnie zajmującemu się badaniami 

ewaluacyjnymi, oraz ewaluację wewnętrzną (autoewaluację), czyli dokonywaną siłami 

własnymi na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wspartą dodatkowymi 

narzędziami oceny. W ewaluacji działań Ośrodka powinniśmy skupiać się na ewaluacji 

wewnętrznej. 

Z uwagi na cel wykorzystania uzyskanych informacji ewaluacja dzieli się na formatywną 

i podsumowującą. Ewaluacja formatywna skupia się na ocenie procesu realizacji działań, 

sposobu ich wdrożenia. Ewaluacja podsumowująca ocenia przede wszystkim osiągnięcia 

i rezultaty działań. Ewaluacja pracy Ośrodka powinna obejmować oba rodzaje ewaluacji, 

przy czym ewaluacja podsumowująca powinna dotyczyć zakończonych działań lub ich 

etapów. 

Ze względu na moment, w którym przeprowadza się ewaluację, możemy wyróżnić 

następujące jej rodzaje: 

 ex-ante – ocena szacunkowa przed rozpoczęciem działań, 

 mid-term (okresowa) – prowadzona w trakcie realizacji programu/projektu, 

 on-going – ocena uzupełniająca, bieżąca, dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji 

strategii i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi, 

 ewaluacja końcowa – prowadzona w momencie kończenia projektu/ działania, 

 ex-post (odroczona) – prowadzona dłuższy czas po zakończeniu projektu. 

 

Na etapie planowania działań Ośrodka warto przeprowadzić ewaluację ex-ante badającą 

specyficzne potrzeby grup docelowych i adekwatność planowanych działań do tych potrzeb, 

sposoby dotarcia do grup docelowych, a także to, czy zasoby (personalne, lokalowe, 

sprzętowe itp.) Ośrodka pozwalają na podjęcie zadań. Ten rodzaj ewaluacji może pokazać, 

gdzie mogą się pojawić problemy i ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów i wskaźników. 

Ewaluacja on-going pozwoli na bieżąco weryfikować skuteczność i adekwatność działań 

poprzez wykorzystanie informacji z monitoringu, badanie satysfakcji klientów, a także opinii 

pracowników odnośnie do organizacji pracy. Zalecane jest też przeprowadzanie 

podsumowującej ewaluacji okresowej lub końcowej, np. po pierwszym roku działalności czy 

po zakończeniu jakiegoś działania lub jego etapu. Pomoże ona sprawdzić, czy dane 

działania były skuteczne i przyniosły spodziewane efekty, jakie problemy się pojawiły i jak ich 

można było uniknąć, czy można było te same efekty osiągnąć inaczej (taniej, szybciej, 

bardziej sprawnie, innymi metodami itp.)  

8.2 Planowanie 
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Cel i zasoby 

Ewaluacja wewnętrzna w Ośrodku powinna być elementem nie tylko strategii, ale bieżącej 

praktyki, i dostarczać informacji, które pomogą podejmować decyzje dotyczące działalności 

Ośrodka. Jednak, aby spełniała swoją, funkcję musi być dobrze zaplanowana. Dlatego 

należy zastanowić się nad tym, jakie są cele ewaluacji, do czego będą wykorzystywane jej 

wyniki – czy tylko na użytek wewnętrzny, czy również do celów promocyjnych. Należy też 

określić posiadane zasoby kadrowe i kompetencyjne, czasowe i finansowe i zgodnie z nimi 

zaplanować tak proces ewaluacji, aby był wykonalny i nie stanowił zbyt dużego obciążenia 

i przeszkody w realizowanych działaniach, a dostarczał informacji wspierających ich 

planowanie i zwiększających skuteczność. Uwzględniając posiadane zasoby kadrowe 

i kompetencyjne warto się zastanowić, czy za ewaluację będzie odpowiedzialny jeden 

pracownik, czy powinien powstać zespół ewaluacyjny.  

Tak jak „nieznajomość prawa szkodzi”, tak też ewaluację utrudnia nieznajomość zasad jej 

przeprowadzenia. Zaangażowanie do opracowania i realizacji badania ewaluacyjnego osób 

nieposiadających odpowiednich kompetencji w zakresie badań społecznych, nie znających 

specyfiki badanego przedsięwzięcia jest podstawowym błędem i prowadzi najczęściej do 

straty czasu i środków finansowych, zebrania niekompletnych lub bezużytecznych danych, 

a tym samym do niepowodzenia ewaluacji. Dlatego warto powierzyć zadania związane 

z ewaluacją odpowiednio przygotowanym osobom lub zadbać przynajmniej o przeszkolenie 

pracowników w tej dziedzinie. 

Ustalenie powyższych kwestii pociąga za sobą również decyzję, skąd będzie się czerpać 

informacje i do kogo skieruje się pytania ewaluacyjne – czy tylko do klientów, czy także 

pracowników. Uwzględnienie pojedynczego źródła informacji, prowadzenie badania 

ewaluacyjnego z wykorzystaniem tylko jednej metody/narzędzia badawczego, najczęściej 

kwestionariusza ankiety, może prowadzić do pozyskania niekompletnych, jednostronnych 

danych prezentujących nieobiektywny obraz rzeczywistości i utrudniający wyciągnięcie 

wniosków i sformułowanie trafnych rekomendacji. Dlatego też w dobrze skonstruowanym 

badaniu ewaluacyjnym rekomenduje się zastosowanie triangulacji, czyli pozyskiwania 

informacji z dwóch lub trzech źródeł informacji.  

Przedmiot badania ewaluacyjnego 

Na etapie planowania powinny zostać podjęte decyzje, co będzie tematem ewaluacji – cała 

działalność, czy jej fragmenty, obszary oraz jakie problemy będą badane – np. identyfikacja 

barier, diagnoza potrzeb, mierzenie efektów. Model Ośrodka powinien zakładać ewaluację 

wszystkich trzech filarów jego działalności: skierowanych do tych, którzy chcą wystartować 

z własnym biznesem, tych, którzy już prowadzą firmę, ale chcieliby ją rozwinąć, i tych, którzy 

chcą doskonalić swoją przedsiębiorczość bez zakładania firmy. Badane powinny być 

wszystkie etapy działań, począwszy od sposobu pozyskania informacji o działalności 

Ośrodka i pierwszego kontaktu z ofertą (osobistego lub wirtualnego), poprzez sposób 

organizacji i zakres wsparcia, do jego przydatności i rezultatów. 

Kryteria  

W doprecyzowaniu tego, czego chcemy się dowiedzieć dzięki ewaluacji, pomogą nam 

odpowiednio dobrane kryteria. Najczęściej stosowanymi w ewaluacji kryteriami są: 

skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałość. Kryteria te wymagają 
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jednak każdorazowego dookreślenia ich znaczenia, zgodnego z przyjętą koncepcją ewaluacji 

i zrozumiałego dla wszystkich w nią zaangażowanych. W kontekście ewaluacji działalności 

Ośrodka można przyjąć następujące definicje powyższych kryteriów: 

 skuteczność – czy i do jakiego stopnia cele i wskaźniki Ośrodka zostały osiągnięte;  

 efektywność – poziom ekonomiczności funkcjonowania Ośrodka, czyli stosunek 

poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, czas poświęcony na 

realizacje zadań) do uzyskanych wyników i rezultatów; 

 użyteczność – w jakim stopniu realizacja działań Ośrodka rzeczywiście przyczyniła 

się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu i przyniosła korzyści młodym 

ludziom;  

 trafność – w jakim stopniu przyjęte cele i metody realizacji przedsięwzięcia 

odpowiadają zidentyfikowanym problemom i/lub realnym potrzebom beneficjentów; 

 trwałość – czy pozytywne rezultaty działania Ośrodka mogą trwać po zakończeniu 

wsparcia. 

Powyższe kryteria nie tworzą katalogu zamkniętego – można wybrać inne kryteria 

w zależności od tego, jakie decyzje co do rodzaju i przedmiotu ewaluacji podejmiemy na 

etapie planowania. Warto jednak pamiętać, aby były one mierzalne, tj. możliwe do 

oszacowania.  

 

8.3 Realizacja ewaluacji 

Metody i narzędzia badawcze 

W przypadku metod badawczych najczęściej popełniane błędy dotyczą stereotypowego 

podejścia do ich wyboru: myśląc ewaluacja, mówimy ankieta. To zdecydowanie najczęściej 

wybierana, niejednokrotnie też jako jedyna, metoda pozyskiwania danych. W ewaluacji 

działań Ośrodka, jak już wspomniano, powinno się korzystać z triangulacji, tj. wielu 

różnorodnych metod badawczych, np.: analizy dokumentów, wywiadu, badania 

kwestionariuszowego czy grupy fokusowej. Należy dostosować metodę do specyfiki 

badanego działania lub osób badanych, a także do rodzaju ewaluacji. Badanie 

kwestionariuszowe można wykorzystać prawie zawsze i jest to najczęściej wykorzystywana 

metoda, ale z tego powodu budzi też czasem niechęć odbiorców. Dlatego warto bazować 

również na innych metodach, szczególnie biorąc pod uwagę wiek klientów Ośrodka, dla 

których atrakcyjną formą może być wywiad lub grupa fokusowa – szczególnie przydatne 

w ewaluacji końcowej lub odroczonej. Ludzi młodzi to grupa klientów, która lubi współtworzyć 

wydarzenia, w których uczestniczy. Możliwość zabrania głosu i świadomość, że wygłoszona 

opinia będzie wykorzystana do planowania dalszych działań, istotnie buduje poczucie 

sprawczości i zwiększa wiarygodność Ośrodka.  

Metody ewaluacji często są mylone lub utożsamiane z narzędziami. Porządkuje tę kwestię 

następująca tabela: 

 

METODA 

 

NARZĘDZIE 
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badanie kwestionariuszowe ankieta 

wywiad kwestionariusz wywiadu 

obserwacja 
arkusz obserwacji, arkusz hospitacji 

diagnozującej 

pomiar dydaktyczny test (różne odmiany) 

analiza dokumentacji 
dyspozycje do analizy dokumentacji w formie 

pytań, punktów, na co zwrócić uwagę 

zogniskowany wywiad grupowy (grupa 

fokusowa) – zaprojektowana według 

określonego scenariusza ,dyskusja 

prowadzona przez określoną osobę 

scenariusz dyskusji 

  

 

Narzędzie badawcze służy do realizacji wybranej metody badań. Dla poznania określonej, 

konkretnej sytuacji, zjawiska czy problemu za każdym razem buduje się osobne narzędzie.  

W zależności od przyjętej koncepcji badania ewaluacyjnego, wywiad może być 

skategoryzowany, z usystematyzowanymi pytaniami, ujednoliconymi i zadawanymi 

w określonej kolejności, albo nieskategoryzowany, dający swobodę formułowania pytań oraz 

zamieniania ich kolejności, a nawet pogłębiania zagadnień przez stawianie pytań 

dodatkowych. Pierwszy z nich zapewnia większą ścisłość i porównywalność danych, 

natomiast drugi umożliwia zdobycie szczegółowych danych jakościowych, doprecyzowanie 

motywów, źródeł problemów itp. W praktyce ewaluacji Ośrodka dobrze byłoby stosować oba 

rodzaje kwestionariuszy wywiadów, aby uzyskać z jednej strony jak najszerszy i pogłębiony 

obraz, a z drugiej dużą porównywalność wyników. 

Uzupełnieniem badań ankietowych mogą być np. spotkania z grupami klientów i poznanie 

ich opinii na temat wybranego aspektu działania Ośrodka w toku tzw. zogniskowanych 

wywiadów grupowych. Takie działania są szczególnie ważne we wspieraniu osób młodych.  

Ankieta jest niezastąpiona w badaniach ewaluacyjnych, gdy pytamy o fakty, opinie 

o zdarzeniach, dane liczbowe. Cechą odróżniającą ją od wywiadu jest to, że nie wymaga 

bezpośredniego kontaktu z badającym, respondent sam odpowiada na pytania. Pytania 

ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej stosuje się pytania 

zaopatrzone w tzw. kafeterię, czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi. Kafeterie mogą 

być : 

 zamknięte, wymagające wyboru jedynie jednej z podanych opcji, 

 półotwarte, gdzie poza zestawem możliwych odpowiedzi dodaje się punkt oznaczony 

słowem „inne” lub miejsce na uzasadnienie swojego wyboru czy komentarz, 

 koniunktywne, które pozwalają na wybranie kilku odpowiedzi, dając potem możliwość 

utworzenia hierarchii. 

Jest szczególnie ważne, aby kwestionariusze zawierały miejsce na swobodną wypowiedź 

ankietowanego, wyjaśniającą jego wybory. Zamknięte kafeterie odpowiedzi 
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w kwestionariuszach ankiety nie wyczerpują tematu i nie pozwalają na przekazanie 

dodatkowych informacji ze strony osoby badanej.  

Z uwagi na grupę docelową Ośrodka, czyli ludzi młodych, zalecane jest stosowanie raczej 

ankiet elektronicznych niż papierowych. Ankiety elektroniczne są nie tylko przyjazne dla 

odbiorców, ale ułatwiają ewaluatorowi opracowanie wyników. Na rynku jest dostępnych wiele 

darmowych narzędzi do tworzenia ankiet on-line np. Google Form, TypeForm, Survey 

Monkey, Question Pro. 

Konstruując kwestionariusz ankiety czy wywiadu, należy unikać często popełnianych błędów, 

takich jak: 

 niewłaściwa liczba pytań – zbyt mała lub za duża (brak możliwości zebrania 

niezbędnych informacji bądź „przeładowanie” narzędzia wiążące się z ryzykiem 

udzielania machinalnych odpowiedzi i zbierania nierzetelnych informacji); 

 pytania niedostosowane do respondenta – nieadekwatne do jego sytuacji, 

zakładające posiadanie wiedzy, której nie ma; 

 operowanie językiem niezrozumiałym dla respondenta – stosowanie skrótów 

i terminów, które nie są mu znane; 

 pytania nadmiernie długie, wielokrotnie złożone, za trudne – np. o zbyt wysokim 

poziomie ogólności; 

 pytania typu „2 w 1” – o kilka rzeczy na raz, nie wiadomo, na które z nich respondent 

ma odpowiedzieć (np. czy wzrosła Twoja wiedza i umiejętności?); 

Harmonogram ewaluacji 

Planując ewaluację Ośrodka, należy się zastanowić, w których momentach czy etapach 

działalności chcemy dokonać ewaluacji i jakiego rodzaju. Warto do tego celu rozpisać 

działalność w formie „linii czasu”, zaznaczając na niej kolejne etapy, tzn. przygotowanie, 

realizację działań i kontynuację. Następnie, omawiając szczegółowo rolę poszczególnych 

rodzajów ewaluacji, nakleić w odpowiednich miejscach kartki z ich nazwami. W każdym 

Ośrodku powinny powstawać cykliczne raporty z ewaluacji. Wnioski i rekomendacje w nich 

zawarte będą omawiane na spotkaniach zespołu i posłużą do oceny pracy, oceny ryzyka 

i ewentualnego wprowadzania zmian do przyjętych wcześniej założeń dotyczących działania 

Ośrodka. Jak już wcześniej wspomniano, po roku działalności należałoby dokonać ewaluacji 

okresowej lub podsumowującej, a po dwóch latach sprawdzić trwałość rezultatów 

uzyskanych w pierwszym roku w ramach badań ex-post. 

Raport z ewaluacji  

Struktura raportu z ewaluacji jest zależna od zakresu badania oraz jego charakterystyki, a 

także od oczekiwań odbiorców ewaluacji.  

Przygotowując raport z ewaluacji działań Ośrodka, warto pamiętać o tym, aby w przypadku 

mało licznych prób w odniesieniu do wyników ilościowych podawać liczebności zamiast 

danych procentowych, przy opisie danych jakościowych – unikać cytowania zbyt długich 

fragmentów wypowiedzi badanych lub bardzo krótkich, wyrwanych z kontekstu wypowiedzi 

w celu udowodnienia jakiejś tezy.  
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 Rozdział II.9 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 

PRAWNE 
FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

Ośrodki, które powstają w strukturach istniejących podmiotów, będą korzystały z ich 

zaplecza lokalowego, technicznego i organizacyjnego. W takim wypadku 

najprawdopodobniej przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych nie 

będzie poważnym wyzwaniem. Natomiast wszędzie tam, gdzie Ośrodek będzie tworzony od 

podstaw jako samodzielny byt, oraz tam, gdzie podmiot tworzący Ośrodek nie miał 

dotychczas doświadczenia w przetwarzaniu danych osobowych, pojawi się bardzo istotny 

problem. 

Przedstawiamy dość szczegółowo wyzwania stojące przed organizatorami Ośrodka w 

zakresie ochrony danych osobowych gdyż w tym wypadku stawką nie jest tylko brak 

zainteresowania ofertą lecz zagrożenie odpowiedzialnością karną.  

Działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, podobnie jak innych przedsięwzięć 

kierowanych do dużej grupy potencjalnych odbiorców, będzie łączyć się z koniecznością 

dokumentowania świadczonych usług. A to z kolei oznacza potrzebę zbierania danych 

osobowych klientów korzystających z oferty. Zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (aktualnie obowiązuje ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

z wieloma późniejszymi zmianami – tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2016 poz. 922 – dalej 

ustawa) będziemy mieli w Ośrodku do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.  

Definicja zawarta w ww. ustawie określa, że przetwarzanie danych osobowych to 

jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.  

Zatem zawsze gdy tworzymy np. listy obecności lub listy osób korzystających ze wsparcia, 

przetwarzamy dane osobowe, a to nakłada na Ośrodek szereg obowiązków, które określa 

ustawa. Ich dopełnienie jest wymuszone ewentualną odpowiedzialnością karną, o której 

traktuje cały rozdział 8 ustawy. 

9.1 Znaczenie ochrony danych osobowych  

Dane osób fizycznych (osobą fizyczną jest każdy z nas) stanowią cenne źródło informacji. 

Wiedza ta, jeżeli będzie dostępna dla osób niepowołanych, może ograniczać prywatność. 

Może dotyczyć okoliczności, których nie chcemy ujawniać bez naszej zgody i wiedzy. Ma 

również wartość materialną, bo może zostać sprzedana m.in. na potrzeby działań 
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marketingowych. Często zostaje wykorzystana również w celach przestępczych, co jest 

nazywane kradzieżą tożsamości.  

Dlatego podstawowym celem ustawy o ochronie danych osobowych jest zapewnienie, że 

dane osobowe pozostaną pod ochroną prawną, będą przetwarzane tylko w sposób, który 

dopuszczają przepisy prawa (nie tylko ustawa o ochronie danych osobowych, ale również 

szereg innych ustaw, m.in. ustawa o policji, ustawa o służbie zdrowia i inne, w których 

wymienione są sytuacje, które nie wymagają naszej zgody na przetwarzanie).  

W przypadkach, w których ustawa dopuszcza przetwarzanie danych, narzucana jest 

konieczność odpowiedniego zabezpieczenia tych danych przed nieautoryzowanym 

dostępem.  

Uwaga na zmianę przepisów w maju 2018 roku 

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46UE w skrócie zwane RODO. Rozporządzenie to całkowicie zastąpi 

obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, również 

wszystkie obowiązujące do tej pory rozporządzenia i inne akty wykonawcze do tej ustawy. 

W systemie prawnym nie będzie jednak pustki. Rozporządzenie unijne, o którym mowa, 

zacznie obowiązywać następnego dnia po ustaniu działania dotychczasowej ustawy i to 

w całej Unii Europejskiej jednocześnie. 

Wprowadzi ono szereg zmian, które będą odczuwalne szczególnie dla dużych firm 

przetwarzających dane osobowe na dużą skalę. Ponadto, firmy i organizacje przetwarzające 

dane osobowe na dużą skalę będą musiały powołać inspektora ochrony danych osobowych 

(funkcja zbliżona do dzisiejszego administratora bezpieczeństwa informacji), który w imieniu 

administratora będzie sprawował nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych 

osobowych. Dotyczy to również wszystkich instytucji publicznych, niezależnie od liczby 

zatrudnionych pracowników. 

Mniejsze firmy i organizacje, takie jak np. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, 

w mniejszym stopniu odczują zmiany. Dla takich podmiotów, jeżeli przestrzegały 

dotychczasowych reguł ochrony danych osobowych, wystarczy tylko niewielka korekta 

w prowadzonej dokumentacji, aby dostosować się do nowych przepisów.  

Przede wszystkim zniknie konieczność rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO. Nie 

tylko dlatego, że ten urząd przestanie istnieć, ale w ogóle takiego rejestru już nie będzie. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prawdopodobnie zmieni nazwę na Urząd 

Ochrony Danych Osobowych i otrzyma inne, nowe zadania. Musimy jeszcze poczekać na 

konkretne rozwiązania w tym zakresie, bo dopiero się kształtują.  

Bardzo ważną zmianą będzie konieczność uwzględnienia problematyki ochrony danych 

osobowych w każdym przygotowywanym nowym projekcie już na etapie projektowania 

pewnych rozwiązań. Każdy nowy projekt powinien być domyślnie nastawiony na zbieranie 

jak najmniejszej ilości danych. Administrator będzie musiał szczegółowo zidentyfikować, 

jakie skutki dla danych osobowych konkretnych osób może przynieść przetwarzanie danych i 
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co zrobić, aby uniknąć ryzyka naruszenia praw i wolności osoby fizycznej. Taka analiza 

będzie musiała być udokumentowana.  

Warte uwagi jest również postanowienie Rozporządzenia dotyczące prowadzenia rejestru 

czynności przetwarzania danych. Rejestr ten będzie bardzo zbliżony do obowiązującego 

obecnie rejestru zbiorów danych osobowych. Mniejsze jednostki będą z tego zwolnione, 

jednak dla pewności, że wszystkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia są realizowane, 

warto taką dokumentację prowadzić nawet w małej firmie czy organizacji. 

Rozporządzenie wprowadza do obiegu szereg nowych definicji, w tym: szyfrowanie danych, 

anonimizacja, pseudonimizacja czy profilowanie. Są to nowe elementy w systemie 

bezpieczeństwa danych osobowych i mogą być bardzo przydatne w codziennej pracy. 

Definicji tych pojęć nie cytujemy w modelu, ale można je znaleźć w początkowym rozdziale 

Rozporządzenia. 

Podkreślona jest rola zgody na przetwarzanie danych osobowych, która w nowej 

rzeczywistości będzie wyraźniej sformułowana niż to było dotychczas, szczególnie 

w stosunku do przetwarzanych danych osobowych dzieci. Rozporządzenie dopuszcza 

możliwość przetwarzania danych dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie i ma 

ukończone 16 lat, z możliwością zmiany tej granicy przez państwa członkowskie 

maksymalnie do 13 roku życia. W polskich warunkach prawdopodobnie zostanie utrzymana 

ta dolna granica – 13 lat z konieczną kontrasygnatą opiekuna prawnego. 

W wielu przypadkach Rozporządzenie nie precyzuje konieczności konkretnych rozwiązań, 

pozostawiając je administratorom. Dlatego też ustawodawca polski zamierza wprowadzić 

zasadę, aby nowo powołany urząd opracowywał i co jakiś czas publikował tzw. dobre 

praktyki w zabezpieczaniu danych osobowych, które będą „przewodnikiem” w projektowaniu 

systemu bezpieczeństwa danych osobowych.  

Na etapie opracowania Modelu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości obowiązującym 

aktem prawnym jest ustawa i dlatego poniżej przedstawiamy jej podstawowe zapisy. Warto 

je poznać, bo to pomoże lepiej odnaleźć się w nowej sytuacji prawnej od maja 2018 roku.  

9.2 Zadania administratora danych osobowych  

Definicję pojęcia administrator danych osobowych zawiera ustawa. W art. 7 pkt 4 ustawy jest 

zapis, że administratorem danych osobowych (często używa się skrótu ADO) jest organ, 

jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydujące o celach i środkach przetwarzania 

danych.  

Administratorem danych będą zarówno podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne, osoby 

fizyczne i osoby prawne – jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością 

zarobkową, zawodową lub dla realizacji swych celów statutowych (np. NGO). Jak wynika 

z powyższego, administratorem danych osobowych może być właściciel firmy jako osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale w przypadku np. spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (a więc podmiotu posiadającego osobowość prawną) będzie to spółka, 

a nie jej prezes lub dyrektor.  

Obowiązki Administratora Danych Osobowych 
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Podstawowe obowiązki ADO wymienione zostały w art. 36 ust.1 ustawy o ochronie danych 

osobowych: 

Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 

ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

Administrator odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych w swojej organizacji 

(instytucji) i dlatego zobowiązany jest do zapewnienia, aby dane osobowe były:  

 przetwarzane zgodnie z prawem,  

 zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

 zbierane dla jasno określonych, zgodnych z prawem celów,  

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów.  

W tym celu Administrator: 

1. Opracowuje (lub zleca opracowanie) dokumentację przetwarzania danych 

osobowych, w tym w szczególności opracowuje i wdraża Politykę Bezpieczeństwa 

Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. 

2. Powołuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), co wymaga zgłoszenia 

tej osoby do GIODO, lub inną osobę, która, będąc pełnomocnikiem administratora, 

będzie odpowiadać za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie 

informatycznym i poza nim, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi 

osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz 

za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń 

w systemie zabezpieczeń. W przypadku niepowołania ABI lub pełnomocnika ds. 

bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator sam będzie sprawował tę 

funkcję. 

3. Monitoruje czynności wykonywane na zbiorach danych osobowych. 

4. Zapewnia techniczne środki bezpieczeństwa. 

5. Organizuje szkolenia mające na celu zaznajomienie każdej osoby przetwarzającej 

dane osobowe z przepisami dotyczącymi ich ochrony.  

6. Odpowiada za to, by zakres czynności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu 

danych osobowych określał odpowiedzialność tej osoby za:  

a. ochronę danych przed niepowołanym dostępem,  

b. nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych,  

c. nielegalne ujawnienie danych, 

w stopniu odpowiednim do zadań realizowanych w procesie przetwarzania danych 

osobowych.  

7. Rejestruje zbiory danych osobowych (jeżeli jest to wymagane w przypadku danego 

zbioru) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, chyba że 

powołał ABI, który sam będzie prowadził taki rejestr. 
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Podmiot prowadzący Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości będzie zobowiązany tymi 

przepisami prawa do zapewnienia bezpieczeństwa danych, które będzie przetwarzać.  

W zależności od usytuowania organizacyjnego Ośrodka (w samorządzie lub jako niezależna 

placówka) stanie się on administratorem danych osobowych (w przypadku gdy Ośrodek 

będzie miał osobowość prawną lub stanie się oddziałem lub wydziałem głównego 

administratora) lub procesorem (gdy będzie te dane zbierał na zlecenie instytucji 

powołującej, czyli będzie przetwarzał dane na zasadzie powierzenia – na podstawie umowy 

powierzenia).  

Dane osobowe klientów możemy przetwarzać elektronicznie (w komputerze) lub tylko 

w postaci tradycyjnej (papierowej) bez udziału systemu elektronicznego. Gdy przetwarzamy 

dane elektronicznie i jesteśmy samodzielnym administratorem danych, przed przystąpieniem 

do zbierania danych powinniśmy zarejestrować taki zbiór u Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych (GIODO). Jeżeli Ośrodek będzie powołany przez inną instytucję, to ta instytucja 

powinna zadbać o zarejestrowanie tego zbioru w GIODO, a dopiero później powierzyć 

(zlecić) przetwarzanie danych Ośrodkowi. Jeżeli zbieramy dane tylko w sposób tradycyjny, to 

rejestracja w GIODO nas nie dotyczy. 

Inne zasady, bardziej restrykcyjne, będą nas obowiązywały, gdy wśród zbieranych danych 

osobowych będą tak zwane dane wrażliwe (lub inaczej sensytywne). Dane te są wymienione 

literalnie w artykule 27 ust.1 ustawy, są to: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń 

o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym. 

W takim przypadku, niezależnie od formy zapisu tych danych, będzie konieczne 

zarejestrowanie zbioru w GIODO i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z tej instytucji 

o dokonaniu rejestracji będziemy mogli te dane zbierać i włączać do zbioru. Nie wolno 

rozpocząć takich działań wcześniej. Należy zauważyć, że proces rejestracji zbioru 

„wrażliwego” w GIODO może trwać nawet kilka miesięcy.  

Wszystkie te czynności powinny być udokumentowane tak, aby w razie kontroli łatwo je było 

wykazać. W tym miejscu warto wskazać, że opisane powyżej zasady wkrótce się zmienią, 

m.in. zniknie konieczność rejestracji zbiorów w GIODO.  

Przetwarzając dane osobowe klientów Ośrodka, musimy wiedzieć, że od tych osób będzie 

wymagana zgoda na przetwarzanie danych, a taką zgodę powinniśmy uzyskać przed 

włączeniem danych do naszego zbioru. Prawo nie wymaga, aby taka zgoda była wyrażona 

na piśmie (może być zgoda ustna, lub udzielona drogą elektroniczną itp.), jednak aby 

w przyszłości nie było problemów z udowodnieniem istnienia tej zgody, dobrze jest mieć ją 

udzieloną w formie pisemnej. Zgoda taka powinna być konkretna, osoba, od której 

pobieramy dane, powinna być świadoma celu, w jakim pobieramy te dane, jaki jest zakres 

danych (musi on być adekwatny do celu – nie można zbierać danych „na wszelki wypadek”), 

musi też wiedzieć, przez kogo będą przetwarzane, czyli mieć pełną informację 

o administratorze danych. Przykładowy formularz zgody na przetwarzanie przedstawiamy 

w dalszej części niniejszego modelu. 
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Administrator danych osobowych, a więc i Ośrodek, może powołać administratora 

bezpieczeństwa informacji (potocznie zwanego ABI). Administratorem bezpieczeństwa 

informacji może być tylko osoba fizyczna (nie firma, nie inna organizacja) spełniająca kryteria 

wymienione w ustawie, m.in. niekaralność i odpowiednia wiedza nt. bezpieczeństwa danych 

osobowych. Osoba pełniąca tę funkcję będzie w imieniu ADO dbała o bezpieczeństwo 

danych w Ośrodku. ABI w strukturze organizacji powinien być usytuowany wysoko. Musi 

podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki i ma być niezależny w realizacji swoich zadań 

związanych z ochroną danych osobowych (może wykonywać inne funkcje w organizacji, ale 

w kwestii ochrony danych ma być niezależny). 

Obowiązki ABI polegają na zapewnieniu w Ośrodku przestrzegania przepisów o ochronie 

danych osobowych, które ogólnie zostały określone w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy. Ponadto 

ABI ma obowiązek prowadzić rejestr zbiorów danych przetwarzanych w jednostce przez 

administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji na 

podstawie art. 43 ust. 1 (zbiory, które ABI zarejestruje w prowadzonym przez siebie 

rejestrze, są zwolnione z rejestracji w GIODO, za wyjątkiem zbiorów danych wrażliwych). 

9.3 Polityka Bezpieczeństwa 

 

Podstawowym przepisem prawnym, który w szczegółach omawia minimalne środki 

bezpieczeństwa, jakie powinniśmy zostać podjęte dla zabezpieczenia danych, jest 

„Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych”. Ustawa i ww. rozporządzenie zobowiązują 

administratora danych do prowadzenia pisemnej dokumentacji przetwarzania danych. Na 

dokumentację ta składają się następujące elementy: 

1. Polityka Bezpieczeństwa – opisująca szczegółowo zasady przetwarzania danych 

osobowych, 

2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 

Posiadanie tych dokumentów jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji i organizacji, które 

przetwarzają dane osobowe, w tym dla Ośrodka.  

Polityka bezpieczeństwa użyta w kontekście ochrony danych osobowych to zestaw 

przepisów i zasad dotyczących sposobu zarządzania, ochrony, zabezpieczenia 

i przetwarzania danych osobowych wewnątrz określonego podmiotu. Dotyczy ona zarówno 

danych przetwarzanych w sposób tradycyjny, jak i w systemach elektronicznych. Określa, 

jakie zasoby podlegają ochronie oraz kto jest odpowiedzialny za ich ochronę, a także jakie 

obowiązują procedury w zakresie postępowania z danymi osobowymi. 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych powinna zawierać obowiązkowo następujące 

elementy: 

 wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym 

przetwarzane są dane osobowe, 

 wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych 

do ich przetwarzania, 
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 opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązania między nimi, 

 sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, 

 określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych. 

Obszar przetwarzania danych osobowych to ta część naszego Ośrodka, w której będą 

przetwarzane dane osobowe klientów, np. pomieszczenia biurowe i magazyn, jeśli będą tam 

przechowywane kopie zapasowe lub materiały archiwalne (także dokumenty przeznaczone 

do zniszczenia). Powinien on być odpowiednio chroniony przed nieuprawnionym dostępem 

osób postronnych. Należy zadbać, aby klienci czy nawet konserwatorzy przebywali w takich 

pomieszczeniach tylko w obecności upoważnionego pracownika.  

Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa jest ewidencja (rejestr) osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych u administratora. Ośrodek, jako administrator danych, 

będzie musiał prowadzić taki wykaz i skrupulatnie przestrzegać jego aktualności. Ustawa 

o ochronie danych osobowych w art. 37 mówi, że do przetwarzania danych mogą być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora 

danych. Tak więc każda osoba pracująca w Ośrodku i mająca styczność z danymi 

osobowymi musi posiadać do tego upoważnienie i fakt ten powinien być odnotowany 

w rejestrze osób upoważnionych. Sprawdzenie, czy jest polityka bezpieczeństwa i czy do 

przetwarzania danych są dopuszczone osoby posiadające taki upoważnienie, to zwykle 

pierwsze czynności kontrolerów z GIODO. 

Żaden przepis nie określa, w jaki sposób i w jakiej formie polityka bezpieczeństwa ma być 

przyjęta. Nie musi być więc fizycznie jednym dokumentem, a może być zestawem 

dokumentów. Ważne jest jedynie jej wdrożenie i zapoznanie się użytkowników z jej regułami 

oraz ich przestrzeganie. 

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa, przynajmniej w części technicznej, wymaga 

specjalistycznej wiedzy i warto zlecić tę pracę specjaliście.  

9.4 Obowiązek informacyjny 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w art. 24 nakłada na 

każdego administratora danych obowiązek informacyjny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba 

jest już poinformowana o tym fakcie lub przepis szczególny wyłącza konieczność 

informowania. Przyjmując wypełnione ankiety czy zgłoszenia od klientów Ośrodka, 

powinniśmy o tym pamiętać. O czym powinniśmy poinformować te osoby? Po pierwsze, 

o nazwie i adresie siedziby administratora danych. Po drugie, o celu, w jakim te dane są 

przetwarzane (cel ten powinien być jasno i wyraźnie określony, nie wolno przetwarzać 

danych „bo mogą się kiedyś przydać” lub „na wszelki wypadek”). Po trzecie, należy 

poinformować o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Dotyczy to nie tylko 

klientów Ośrodka, ale również i jego pracowników czy ewentualnych wolontariuszy.  

Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób powinniśmy poinformować te osoby. Oznacza to, że 

możemy przyjąć dowolną formę pod warunkiem, że osoby te otrzymają i zrozumieją 

informacje, które mamy im przekazać. Możemy więc na przykład umieścić notkę do podpisu 

w trakcie procesu zatrudniania lub zawierania umów. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie 
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odpowiedniej klauzuli w regulaminie pracy. Dopuszczalne jest również informowanie mailem 

lub ustne. Procedura informowania powinna znaleźć się w dokumentacji, jakiej wymaga 

właściwa ochrona danych osobowych. Dobrze jest jednak mieć potwierdzenie na piśmie, 

gdyż tylko w takim przypadku będziemy mogli udowodnić dopełnienie obowiązku 

informacyjnego oraz wykazać, że postępujemy zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych. Niedokonanie obowiązku informacyjnego podlega odpowiedzialności karnej. Art. 

54 Ustawy, który stanowi, że kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku 

poinformowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku. 

Należy jeszcze zauważyć, że dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oznacza również właściwe 

wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa.  
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10.1 Znaki identyfikacyjne Ośrodka 

Każda firma, instytucja i organizacja powinna dbać o swój wizerunek. Niezależnie od tego, 

czy działa komercyjnie, czy realizuje inne cele, o jej sukcesie zadecyduje sposób 

postrzegania przez klientów. Ośrodek, który chce wspierać osoby młode w podejmowaniu 

pierwszych decyzji biznesowych i mieć wpływ na rozwój kompetencji przedsiębiorczych, 

musi dbać o to, by budził zaufanie młodzieży. 

Wizerunek jest kształtowany przez działania związane np. z jakością obsługi i poziomem 

merytorycznym usług (o standardzie obsługi klienta piszemy obszerniej w kolejnym rozdziale 

niniejszego Modelu), ale również przez wszelkie formy identyfikacji wizualnej. W przypadku 

osób młodych elementy wizualne są szczególnie ważne, bo jest to pokolenie wzrokowców, 

które zapamiętuje obrazy. 

Wszystko, co wpływa na identyfikację wizualną Ośrodka, musi być spójne z jego strategią. 

Trzeba uwzględnić, jaki podmiot tworzy Ośrodek, jaki będzie zakres oferty oraz to, kto będzie 

klientem. 

Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości kierujące swoje działania do osób młodych muszą 

już na etapie planowania systemu wizualizacji zadbać o rozwiązania, które są akceptowane 

przez tę grupę odbiorców. 
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Pierwszym elementem systemu wizualizacji będzie nazwa Ośrodka. Pisaliśmy już na ten 

temat we wcześniejszej części niniejszego Modelu. Z reguły nazwa ustalana jest tylko jeden 

raz, i dlatego jej ogłoszenie musi być poprzedzone staranną analizą różnych uwarunkowań. 

Należy ocenić, czy jest to nazwa intrygująca osoby młode, budzące ich zaciekawienie 

i zachęcająca do kontaktu. Z całą pewnością takie ustalenia nie mogą zapaść nawet 

w gronie najbardziej zaangażowanych osób dojrzałych. Konieczne są konsultacje 

z przedstawicielami młodego pokolenia. Nazwa powinna też być łatwa do zapamiętania 

i tworzyć pozytywne skojarzenia. Kolejna sprawa to dostępność domeny, która będzie 

związana ze stroną internetową Ośrodka. Ważne jest też, żeby nazwa była lokalnie 

niepowtarzalna. W przeciwnym wypadku może dojść do nieporozumień organizacyjnych, ale 

również może się zdarzyć, że wizerunek naszego Ośrodka uzależnimy od wizerunku np. kina 

czy kawiarni, które mają w tym samym mieście taką samą lub bardzo podobną nazwę.  

Gdy nazwa jest wybrana, możemy myśleć o logo Ośrodka, czyli o znaku graficznym, który 

będzie naszą wizytówką lub o logotypie – specjalnie zaprojektowanym zapisie nazwy, który 

będzie konsekwentnie wykorzystywany we wszystkich dokumentach, informacjach 

i materiałach. Na tym etapie prac określa się też kolory wykorzystywane w systemie 

wizualizacji.  

Potem można już projektować papier firmowy, wizytówki, tablice informacyjne, bannery itp. 

Dobrze zaplanowany system wizualizacji ułatwi identyfikację Ośrodka i będzie pełnił funkcję 

informacyjną. 

Na etapie organizacji pracy Ośrodka celowe jest opracowanie i przekazanie wszystkim 

osobom współpracującym pewnego rodzaju wytycznych/regulaminu w zakresie zasad 

oznaczania. Dokument taki powinien określać, co podlega obowiązkowemu oznaczeniu, np. 

 pomieszczenia, w których realizowane są działania, 

 materiały promocyjno-informacyjne, dyplomy, certyfikaty, 

 publikacje, 

 stoiska informacyjne, 

 prezentacje multimedialne, 

 formularze, pisma, 

 wizytówki, 

 strona internetowe i fanpage na Facebooku. 

Należy również określić wymagania co do lokalizacji oznakowań i ich zakresu. 

 10.2 Inne elementy graficzne 

Przedstawione powyżej informacje są spójne z tymi, które dotyczą identyfikacji wizualnej 

każdej firmy i organizacji. W przypadku Ośrodka, którego oferta jest kierowana do osób 

młodych, warto zwrócić uwagę również na inne elementy graficzne wykorzystywane 

w systemie komunikacji z klientem. Obraz jest dla młodych osób podstawowym źródłem 

informacji i dlatego warto poświęcić więcej uwagi wprowadzeniu zdjęć, tabel i rysunków do 

przekazywanej treści. Młodzież nie chce czytać tekstu zapisanego w postaci długich zdań. 

Strona internetowa Ośrodka testowanego w Siemianowicach Śląskich – 

www.smakibiznesu.pl – jest odzwierciedleniem zaprezentowanych powyżej tez. 

Zamieściliśmy na niej rysunki z krótkimi podpisami, które młodym ludziom mówią więcej niż 

http://www.smakibiznesu.pl/
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nawet najbardziej starannie dobrany zestaw informacji słownych. Rysunki zostały zrobione 

charakterystyczną kreską, a prezentowane postacie przypominają bohaterów kreskówek. 

Każdy, kto wejdzie na tę stronę, już po jej szacie graficznej zorientuje się, że zawiera ona 

informacje kierowane do osób młodych. 

Oto fragment strony internetowej Ośrodka w Siemianowicach Śląskich. 

 

W ostatnim okresie bardzo rośnie popularność tzw. myślenia wizualnego. W tym wypadku 

rysunek nie służy ozdabianiu treści i nie musi być ładny. Jego celem jest uatrakcyjnianie 

i ułatwianie przekazu. Poznawanie treści jest dzięki takim rysunkom przyjemniejsze, łączy się 

z zabawą. Zapamiętanie staje się dużo łatwiejsze. To właśnie pokolenie millenialsów jest 

najczęściej obecne na licznie teraz organizowanych szkoleniach z myślenia wizualnego. 

Pojawiają się na nich również przedstawiciele nawet największych instytucji i organizacji. 

W podmiotach tych wyznacza się osoby odpowiedzialne za to, żeby przekaz informacji był 

dla odbiorcy ciekawszy i łatwiejszy w odbiorze. Po taki rysunek powinni również sięgnąć 

autorzy informacji o przedsiębiorczości, które są kierowane do osób młodych.  
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11.1 Potrzeby klienta a jakość obsługi 
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Jak wskazaliśmy powyżej, na wizerunek Ośrodka mają wpływ zarówno elementy wizualne, 

jak i te, które pozostają w sferze zachowań i zasad postępowania. Standard obsługi klienta 

związany jest przede wszystkim (ale nie wyłącznie) z tą drugą sferą. 

Wszyscy klienci mają bowiem bardzo podobne potrzeby, które dotyczą bardzo 

indywidualnych spraw. Dlatego zespół Ośrodka musi być przygotowany do zdefiniowania 

tych potrzeb i spełnienia oczekiwań każdego klienta, czyli udzielenia indywidualnie 

dopasowanej odpowiedzi na wszystkie ogólne pytania. 

 Każdy klient przychodzi do Ośrodka z określonymi potrzebami merytorycznymi, które 

dotyczą podejmowania decyzji przed założeniem firmy lub w pierwszym okresie jej 

działania. Klienci mogą też potrzebować wsparcia w rozwijaniu kompetencji 

przedsiębiorczych z myślą o ich wykorzystaniu poza sferą działalności gospodarczej. 

Obsługa klienta w tym zakresie oznaczać będzie udzielenie konkretnych odpowiedzi 

na stawiane pytania, pomoc w doborze rozwiązań i wyjaśnienie wszystkich ich 

aspektów, a także wsparcie w dopełnieniu niezbędnych formalności. 

 Druga grupa potrzeb dotyczy samej procedury obsługi. Klient oczekuje łatwego 

nawiązania kontaktu z Ośrodkiem, wyznaczenia krótkich terminów, wygodnej formy 

otrzymania wsparcia, terminowości i zrozumiałych procedur. 

 I wreszcie kolejna grupa potrzeb, które są niezwykle ważne dla utrzymania 

zainteresowania klienta. Chodzi o jego komfort psychiczny, który zapewni mu 

widoczne zrozumienie i zainteresowanie jego sprawą ze strony przedstawiciela 

Ośrodka. Klient, który będzie czuł się „zaopiekowany” i bezpieczny, będzie miał 

zaufanie do pracowników Ośrodka. 

Mimo że wskazane powyżej trzy grupy potrzeb określają wszystkich klientów, to każdy z nich 

ma inny temperament. Klienci różnią się także pod innymi względami, np. wynikającymi 

z cech środowiska, w którym mieszkają lub uczą się. Dwie osoby mogą używać różnych 

określeń dla nazwania tej samej sytuacji lub tych samych określeń dla nazwania dwóch 

zupełnie innych sytuacji. Niektórzy potrafią precyzyjnie sformułować swoje oczekiwania, inni 

wiedzą tylko, że nie wiedzą wszystkiego, co im potrzebne. Prawidłowe określenie potrzeb 

klienta jest kluczowe dla zaplanowania indywidualnego toku wspierania jego pierwszych 

decyzji dotyczących biznesu.  

Zasady postępowania w tym zakresie powinny znać wszystkie osoby świadczące usługi 

w Ośrodku. 

11.2 Profesjonalny wizerunek Ośrodka 

Osobny zakres standardu obsługi klienta stanowią elementy odnoszące się do sfery 

wizualnej, to jest wygląd miejsca świadczenia usług oraz samych pracowników. Zwykle 

w standardzie określa się tzw. kod savoir-vivre (wygląd miejsca, w którym świadczona jest 

usługa, wygląd pracownika, sposób powitania i pożegnania klienta, sposób prowadzenia 

rozmowy itp.). Mogą również znaleźć się zapisy odnoszące się do sposobu obsługi, w tym 

wymóg uzyskania akceptacji klienta dla proponowanych działań. Częścią standardu są też 

zasady zachowania w sytuacjach trudnych (np. w przypadku niezadowolenia klienta, 

wspierania tzw. trudnego klienta). 
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Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni z zasad obsługi klienta 

z niepełnosprawnością i przestrzegania wszystkich zasad równościowych. 

Powstające Ośrodki będą zapewne istotnie różnić się zakresem działania i wielkością grupy 

klientów. Będą również działać w różnych uwarunkowaniach prawnych. Należy jednak 

sądzić, że standardy obsługi młodego klienta będą określone w bardzo zbliżony sposób. 

Zakres standardów, procedura ich wdrożenia i ewaluacji może się różnić, ale sposób 

diagnozowania potrzeb młodych osób i odpowiedzi na nie już tak bardzo różny nie będzie. 

W interesie wszystkich Ośrodków będzie dotrzymanie tych standardów, bo pozytywny 

wizerunek jednego z nich będzie miał wpływ na sposób postrzegania innych Ośrodków. 

W dzisiejszych czasach młodzież posługuje się kanałami informacyjnymi, które zarówno 

dobre, jak i złe informacje upowszechniają w zawrotnym tempie. Z tego powodu sprawy 

standardów obsługi klienta powinny być jednymi z ważniejszych do omówienia podczas 

spotkań sieciujących Ośrodków, o których piszemy szerzej w dalszej części niniejszego 

Modelu. 

Korzyści z wdrożenia standardu są istotne ze względów wizerunkowych, ale ich zasięg jest 

dużo większy. Klient ma większą satysfakcję z faktu, że zgłosił się do takiego Ośrodka, czuje 

się bezpieczniej i ma pewność, że zostanie w ten sam sposób obsłużony przez każdego 

innego pracownika Ośrodka. Z kolei pracownik ma w standardzie jasno określone 

wymagania. To zwiększa jego pewność siebie, a pośrednio efektywność jego pracy. Zarząd 

Ośrodka może szybciej reagować w przypadku wystąpienia pewnych problemów, a także 

promować dobre praktyki obsługi klienta, co zwiększa motywację pracowników. 

Dlatego zachęcamy do przygotowania standardu obsługi klienta w każdym Ośrodku 

i przeszkolenia współpracowników z zasad w nim zapisanych. Przestrzeganie standardu jest 

jednym z zagadnień objętych ewaluacją. W tym wypadku przydatnym narzędziem może 

okazać się tzw. „tajemniczy klient”.  

Rozdział II.12 

UTWORZENIE WYPOSAŻENIE ZESPÓŁ 

UWARUNKOWANIA 

PRAWNE 
FINANSOWANIE PARTNERZY ZEWNĘTRZNI 

REKRUTACJA KLIENTÓW 
EWALUACJA 

DZIAŁAŃ 

OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH 

SYSTEM WIZUALIZACJI 
STANDARD OBSŁUGI 

KLIENTA 
PODSUMOWANIE 

 

Przedstawiliśmy powyżej podstawowe uwarunkowania organizacji i prowadzenia Lokalnego 

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Prezentowany przez nas Model ma charakter 

uniwersalny i dlatego opisaliśmy rozwiązania warunkowe, odnoszące się do różnych 

podmiotów powołujących Ośrodek, różnych potrzeb lokalnych, skali działania, możliwości 

finansowania itp. 

Ogólny pomysł na Ośrodek jest następujący:  
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Zakres spraw, które należy uwzględnić na etapie powoływania i organizacji Ośrodka, jest 

bardzo szeroki. W przedstawionej powyżej informacji zawarliśmy najważniejsze z nich. 

W każdym indywidualnym przypadku mogą pojawić się jeszcze inne, ważne tematy 

wynikające np. ze specyfiki lokalnego rynku lub uwarunkowań organizacyjno-prawnych. 

Naszym celem jest odniesienie się w niniejszym Modelu do zagadnień możliwie 

wystandaryzowanych, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedź przy tworzeniu każdego 

Ośrodka. 

OŚRODEK WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podmiot 
prowadzący

ochrona danych 

osobowych
księgowość

kompetencje 

przedsiębiorcze

Prowdzę firmę

broker wsparcia

potencjał rynkowy

Poradnictwo

networking

nowa szansa

budowanie wpływu

ćwiczenia grupowe

Chcę się rozwijać 

abc rynku pracy

sesje indywidualne

Mam pomysł 

na firmę

Biblioteka

książki

poradniki

prawo

promocja

ewaluacja
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Wśród przedstawionych tematów są takie, które muszą zostać ostatecznie ustalone już na 

wstępie prac, np. wybór nazwy Ośrodka, oraz takie, o których należy pamiętać od samego 

początku działań, ale można je stosunkowo łatwo modyfikować, np. zakres współpracy 

partnerskiej. Są takie obszary działalności, które źle przygotowane mogą rodzić problemy 

(np. z rekrutacją), ale można stosunkowo prosto korygować popełnione błędy. Są też takie, 

w których popełnienie błędów rodzi bardzo poważne konsekwencje, np. w zakresie ochrony 

danych osobowych niektóre nieprawidłowości są zagrożone odpowiedzialnością karną. 

W podsumowaniu opisu tej części Modelu chcemy wskazać jeszcze na konieczność 

podejmowania wszelkich działań z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równego 

dostępu do oferty Ośrodka.  

W grupie młodych klientów znajdą się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Niektórzy z nich, 

mimo młodego wieku, muszą wypełniać określone obowiązki rodzinne, np. związane 

z opieką nad małym dzieckiem. Są też tacy, którzy udział we wsparciu udzielanym przez 

Ośrodek będą musieli połączyć z nauką (również z zajęciami popołudniowymi 

i weekendowymi) lub pracą zawodową. Ośrodek musi umożliwiać godzenie tych ról 

z udziałem w zajęciach wspierających przedsiębiorczość. Dlatego już na etapie pierwszego 

kontaktu ważne jest dokładne określenie specjalnych potrzeb organizacyjnych 

i uwzględnienie ich w trakcie planowania zajęć. 

Warto też zwrócić uwagę na to, by w komunikatach kierowanych do młodych osób używać 

sformułowań skierowanych zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Język polski jest pod tym 

względem bardzo bogaty, ale też niezwykle wymagający. Warto pytać, czy chcesz być 

przedsiębiorcza/przedsiębiorczy? Czy założyłaś/założyłeś własną firmę? Taka konstrukcja 

jednoznacznie wskazuje, że oferta jest kierowana do wszystkich młodych osób.  

Trzeba również pamiętać, że pewna część młodych osób szybko kończy udział w edukacji. 

Takie osoby też mają prawo przygotowywać się do założenia własnej firmy i chcieć rozwijać 

kompetencje przedsiębiorcze. W trakcie prowadzenia sesji doradczych należy dostosować 

tempo pracy, zakres wsparcia i język informacji do indywidualnych potrzeb każdego 

uczestnika. Indywidualizacja oferty, uwzględniająca oczekiwania i bariery każdej osoby, jest 

podstawą sukcesu działań Ośrodka. 

Dużej staranności w przygotowaniu oferty wymaga także troska o dostępność dla osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przypadku osób z niepełnosprawnością narządu 

ruchu najczęściej pojawiają się bariery architektoniczne. Dotyczy to zarówno samego 

budynku (wejście, korytarze, schody, toalety), jak i wyposażenia miejsca świadczenia usług 

doradczych (np. wysokość biurka, lady recepcyjnej, tablic informacyjnych itp.) Najlepiej 

zadbać o zlokalizowanie Ośrodka w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jeżeli to nie jest możliwe, to w trakcie organizacji Ośrodka konieczne jest zaplanowanie 

działań dla umożliwienia korzystania z oferty przez osoby np. poruszające się na wózku. 

Może to być np. uzgodnienie warunków dostępności sali przystosowanej do świadczenia 

usług dla niektórych klientów. Jeszcze inne działania trzeba podjąć, przygotowując ofertę dla 

osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Osoby, które słabo widzą, powinny mieć 

możliwość skorzystania z dostosowanej dla nich wersji strony internetowej oraz z materiałów 

przygotowanych drukiem powiększonym. Osoby niewidome powinny otrzymać pełną 

informację w plikach, które są przyjazne dla tzw. programów czytających. W przypadku osób 
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głuchych warto pamiętać o nawiązaniu współpracy z tłumaczem języka migowego, który 

będzie uczestniczył w sesjach z udziałem niektórych klientów.  

Trzeba również zadbać o przeszkolenie całego zespołu Ośrodka z zasad obsługi osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz z przestrzegania zasad równościowych. 

Jeżeli już na etapie organizacji Ośrodka uwzględnimy możliwie dużo aspektów i dobrze 

przygotujemy strategie działania, to w dalszej działalności sprawy formalne nie będą już 

w centrum uwagi pracowników i klientów Ośrodka. Działalność będzie mogła koncentrować 

się na zapewnieniu jakości oferty.  

Dlatego opisowi oferty poświęciliśmy kolejną część niniejszego Modelu. 
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CZĘŚĆ III 

 

 

 

 

Zakres i jakość oferty 

Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości  

Osób Młodych 
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Wprowadzenie 
 

akres oferty Ośrodka zależy od wielu czynników. Niniejszy Model ma charakter 

uniwersalny, ale warto zauważyć, że jego innowacyjność polega m.in. na 

kompleksowym podejściu do wspierania w środowisku lokalnym przedsiębiorczości 

osób młodych oraz promocji postaw przedsiębiorczych. Dlatego „wyjęcie” z modelu wąskiego 

wycinka proponowanej oferty może sprawić, że zakładane cele działalności nie zostaną 

osiągnięte. Naszym ideałem jest, żeby w każdym miejscu, gdzie Model będzie wdrażany, 

została dokonana analiza już dostępnych form wspierania osób młodych w przejściu 

z edukacji na rynek pracy. Jako wniosek z takiej analizy powinien pojawić się zestaw działań, 

które są już lokalnie wdrożone i mogą uzupełniać prezentowany Model.  

Zatem prezentowane poniżej rozwiązania dotyczące oferty Ośrodka powinny być, w naszej 

ocenie, traktowane jako punkt wyjścia do przygotowania oferty każdego lokalnego Ośrodka. 

To, czy katalog usług rozwijany będzie głównie w obszarze wsparcia kierowanego do osób 

planujących założenie firmy, czy do młodych przedsiębiorców lub do młodzieży szkolnej 

planującej wejście na rynek pracy, zależy przede wszystkim od tego, jaki podmiot będzie 

koordynował powstawanie Ośrodka. 

W trakcie testowania Modelu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości okazało się, że istnieje 

uzasadnienie dla organizacji spotkań informacyjnych na etapie wprowadzania oferty Ośrodka 

do nowego środowiska młodzieży (np. szkoły). Spotkania takie mogą mieć różne i czas 

trwania. Najważniejsze, żeby zainspirowały młode osoby do zastanowienia się nad swoją 

wiedzą i ewentualnymi potrzebami.  

W prezentowanym poniżej katalogu usług specjalnie pominęliśmy te rozwiązania, które są 

dobrze znane i szeroko stosowane np. w projektach realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Taką formą wsparcia są np. szkolenia 

z przygotowania biznesplanu czy doradztwo specjalistyczne, np. z zakresu księgowości, 

marketingu internetowego czy prawa. Naszym celem nie jest bowiem to, by Ośrodek 

powielał dostępne formy wsparcia, ale by był nowatorskim rozwiązaniem, w nowy sposób 

odnoszącym się do wyzwania, jakim jest kompleksowe wspieranie przedsiębiorczości osób 

młodych i promowanie postaw przedsiębiorczych. 

W tej części niniejszego Modelu zamieściliśmy też praktyczne informacje, materiały 

i wskazówki dotyczące np. wykorzystywanych druków, procedur, scenariuszy zajęć 

i programów szkoleń związanych tematycznie z działalnością Ośrodka. 

Osobny rozdział poświęciliśmy omówieniu zasad przygotowania informacji kierowanej do 

młodych klientów. Współczesna młodzież dość precyzyjnie formułuje swoje oczekiwania 

dotyczące informacji. Konsekwentnie odrzuca długie teksty, napisane specjalistycznym 

językiem w formie bezosobowej itp. Nawet, jeśli treść tej informacji jest wyraźnie adresowana 

do młodego czytelnika, to forma jest przez niego uważana za nieprzyjazną. Trudno sprawić, 

by młody człowiek ją przeczytał. Dlatego warto przeznaczyć czas na poznanie zasad 

przygotowania informacji dla osób młodych. Trzeba też wiedzieć, gdzie te informacje 

zamieścić, żeby młodzież je odnalazła i miała do nich zaufanie. Ciekawym uzupełnieniem 

treści tego rozdziału jest wzmianka o nowej modzie na zapis informacji, tj. o myśleniu 

wizualnym. 

Z 
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Rozdział III.1 

 

 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 

POTRZEBY MŁODEJ OSOBY 

MYŚLĘ O PROWADZENIU 

FIRMY 
PROWADZĘ FIRMĘ 

CHCĘ BYĆ 

PRZEDSIĘBIORCZY 

ROLA 

OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. BROKER 2. NETWORKER 3. EDUKATOR 

1.1  Diagnoza kompetencji 
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3.1 Zajęcia grupowe w 

szkołach 

1.2 Ocena szans 

rynkowych pomysłu 
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indywidualne  
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1.1 Myślę o prowadzeniu firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta część oferty Ośrodka jest kierowana do klientów, którzy szukają odpowiedzi na powyższe 

pytania. Zakres wątpliwości młodych ludzi będzie w każdym przypadku trochę inny. Jedni 

będą przekonani, że ich przyszłość to własna firma i tylko szukają pomysłu na sukces 

rynkowy. Inni mają już przemyślany pomysł na biznes, ale ciągle nie są pewni, czy chcą go 

zrealizować we własnej firmie, czy dadzą radę? Są też młodzi ludzie, którzy wiedzą, że chcą 

być sobie szefem i wybrali już nawet nazwę dla własnej firmy, zaplanowali ofertę, ale 

zrealizowanie planów utrudnia im brak środków finansowych. 

Ośrodek będzie wspierał wszystkie te osoby kompleksowo w dochodzeniu do decyzji 

o założeniu firmy mającej duże szanse na rozwój. 

Zakres oferty w tym przypadku to: 

Czy nadaję się do biznesu? 

Diagnoza kompetencji przedsiębiorcy 

Czy mój pomysł się sprawdzi? 

Ocena szans rynkowych pomysłu 

Skąd wziąć pieniądze na start? 

Wybór źródła finansowania 

Gdzie znaleźć przepisy na sukces? 

Biblioteka młodego przedsiębiorcy 

 

Młodzi ludzie, którzy chcieliby prowadzić własną firmę, mają często wątpliwości, czy sobie 

poradzą, czy nadają się do biznesu. Zdarza się również, że ich środowisko – rodzice, 

rodzeństwo, koledzy – zadają im takie pytania. Najprościej by było, gdyby istniał jakiś 

wzorzec, do którego można się porównać i otrzymać odpowiedź: np. w 87% będziesz bardzo 

dobrym przedsiębiorcą. Ale takiego wzorca nie ma. Przede wszystkim nie ma zestawu cech, 

które gwarantują sukces w biznesie. Działalność gospodarcza zawsze łączy się z ryzykiem. 

Można natomiast mówić o pewnych kompetencjach, które pomagają osiągać sukcesy. 

Przejrzysty profil kompetencji przedsiębiorcy został opracowany w projekcie „Inkubator 

dojrzałej przedsiębiorczości” (PO KL) realizowanym przez nas w partnerstwie z Fundacją 

„Fundusz Współpracy” – www.inkubator45plus.pl.  

Czasem przychodzi do głowy pomysł na biznes albo pojawia się chęć, by być 

samemu sobie szefem i uniezależnić się od humorów pracodawców. W 

praktyce oznacza to założenie własnej firmy i zyskanie miana 

przedsiębiorcy. Jednak skąd mieć pewność, że jest się urodzonym 

rekinem biznesu? I czy tylko tacy mają szansę na przedsiębiorczy sukces? 

Wątpliwości może być więcej – choćby taka, czy pomysł, sam w sobie 

ciekawy, sprawdzi się na lokalnym rynku. Każda firma żyje przecież dzięki 

klientom. Często pojawia się też kwestia fundamentalna: żeby rozpocząć 

działalność, trzeba mieć jakieś fundusze na start – skąd je wziąć, jeśli 

wygrana w totka uparcie nie przychodzi? 

 

http://www.inkubator45plus.pl/
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Ośrodek powinien zapewnić wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w określeniu 

poziomu kompetencji przedsiębiorczych oraz w celu ustalenia metod pracy nad rozwojem 

pewnych kompetencji, o ile zajdzie taka potrzeba. W dalszej części niniejszego Modelu, tj. 

w proponowanych scenariuszach zajęć, zostały opisane możliwości pracy z klientem w tym 

zakresie. 

W trakcie sesji indywidualnych można omawiać m. in. takie kompetencje miękkie jak: 
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Trzeba jednak pamiętać, że wysoki poziom jakiejś cechy nie musi oznaczać zwiększenia 

szeroko rozumianych kompetencji przedsiębiorczych. 

Komunikatywność to umiejętność przekazu i odbioru informacji oraz nawiązania 

i utrzymania kontaktu z innymi ludźmi. Dotyczy to zarówno komunikacji słownej, jak 

i przekazu niewerbalnego (np. intonacji, tempa wypowiedzi, tonu głosu, mimiki, ułożenia 

ciała, kierowania spojrzenia).  

 

W ocenie komunikacji słownej liczy się nie tylko to, jak ktoś mówi, ale również jak słucha – 

czy odnosi się do wypowiedzi, dobiera właściwe argumenty, chętnie zadaje pytania.  

Najczęstsze problemy w komunikacji: 

 silne skoncentrowanie na własnej wypowiedzi i pomijanie rozmówcy, 

 przeszkadzanie, przerywanie wypowiedzi drugiej osoby, 

 słuchanie wybiórcze. 

W literaturze szeroko opisane są zasady pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych 

i warto ofertę takich zajęć wprowadzić do Ośrodka. Można łatwiej nawiązywać kontakt 

z innymi ludźmi, można nauczyć się aktywnego słuchania i młodym ludziom takie 

umiejętność 

rozwiązywania 

problemów 

 

samodzielność 

 

krytyczne myślenie 

 

motywacja 

 

kreatywność 

 

komunikatywność 

Kompetencje 

miękkie 
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umiejętności przydadzą się nie tylko we własnej firmie, ale również w wielu innych formach 

aktywności. 

Kreatywność to umiejętność kojarzenia informacji z różnych obszarów, tworzenia nowych 

rozwiązań, chęć poszukiwania nowych możliwości, otwartość. Jej ocena powinna być 

poprzedzona wcześniejszą współpracą z klientem, wzajemnym poznaniem się, nawiązaniem 

dobrych kontaktów. Stres, nieśmiałość, poczucie zależności od oceniającego, mogą istotnie 

wpływać na zgłaszanie pomysłów nieszablonowych i abstrakcyjnych. A kreatywność ujawnia 

się w pełni tylko środowisku przyjaznym osobie badanej. 

Motywacja to gotowość do podejmowania określonych działań, siła napędowa naszej 

aktywności. Silna motywacja jest też ważna dla uznania potrzeby odłożenia efektów 

w czasie. Źródła motywacji mogą być wewnętrzne (zawsze chciałam mieć swoją firmę) lub 

zewnętrzne (rodzice namawiają mnie do podjęcia takiej działalności).  

Krytyczne myślenie to umiejętność dostrzegania zagrożeń i słabych stron zarówno 

w otoczeniu zewnętrznym, jak i u siebie samego. Działalność gospodarcza zawsze łączy się 

z ryzykiem, ale krytyczne myślenie pozwala część zagrożeń przewidzieć i podjąć działania 

w celu zapobiegania im lub minimalizacji skutków.  

Samodzielność oznacza umiejętność wyznaczania sobie celów, planowania działań, 

organizowania pracy. Szczególnie ważne jest prawidłowe określanie celu w sposób, który 

nazywany jest SMART (m.in. realny, określony w czasie, mierzalny, jednoznaczny). 

W trakcie sesji doradczych z klientami warto pracować właśnie nad umiejętnością 

wyznaczania celów. Źle określony cel może znacznie obniżyć motywację i uniemożliwić 

dostrzeżenie zagrożeń. Nigdy nie da przedsiębiorcy informacji zwrotnej, czy jest na 

właściwym kursie. Stawianie sobie celów SMART jest znacznym ułatwieniem nie tylko 

w działalności biznesowej, ale we wszystkich dziedzinach naszej aktywności. 

Umiejętność rozwiazywania problemów to zdolność analizowania problemów z różnych 

perspektyw i wyszukiwania najlepszych rozwiązań. W tym zakresie ważne też jest racjonalne 

gospodarowanie zasobami i wskazywanie rozwiązań, które pozwalają najlepiej je 

wykorzystać, np. w sytuacji działania pod presją czasu poszukiwanie działań, które nie są 

czasochłonne.  

Ośrodek powinien każdemu kandydatowi na przedsiębiorcę umożliwić udział w sesjach 

doradczych, które pozwolą mu poznać swoje kompetencje przydatne w prowadzeniu firmy 

oraz zdiagnozować zakres pracy, jaką należy wykonać dla rozwoju wybranych kompetencji. 

Tematy usług doradczych, stosowane metody pracy i skala udzielonego wsparcia zależeć 

będzie przede wszystkim od specyfiki Ośrodka, jego możliwości lokalowych, kadrowych 

i finansowych. Jednak już na etapie planowania pracy trzeba opisać ocenę kompetencji 

przedsiębiorcy jako obowiązkowy element wspierania osób planujących założenie firmy. 

Trzeba również zapewnić pełną indywidualizację tego wsparcia oraz umożliwić taką 

organizację, by zajęcia mogły być łączone z pełnieniem innych ról, np. rodzinnych i nikogo 

nie dyskryminowały, w tym ze względu na płeć i niepełnosprawność.  
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Czy nadaję się do biznesu? 

Diagnoza kompetencji przedsiębiorcy 

Czy mój pomysł się sprawdzi? 

Ocena szans rynkowych pomysłu 

Skąd wziąć pieniądze na start? 

Wybór źródła finansowania 

Gdzie znaleźć przepisy na sukces? 

Biblioteka młodego przedsiębiorcy 

 

Wiele osób – i to w różnym wieku – dochodzi pewnego dnia do wniosku, że może swój 

pomysł na działanie zamienić w dobrze prosperującą firmę i w ten sposób zmienić swoje 

życie. Mówi się, że do odważnych świat należy. Trzeba jednak pamiętać, że działanie 

z zamkniętymi oczami nie jest odwagą. Jest zwyczajnym brakiem ostrożności. Tak samo jest 

z pomysłami na firmę, które powstają z oczami zamkniętymi na rynek. 

Przykłady pomysłów na działalność: 

 Pomysły artystyczne 

Ich autorzy mają swoją wizję świata, piękna, sposobu życia, spędzania wolnego czasu, 

zdrowej diety itp. Zwykle konsekwentnie ją wdrażają i chcą tym sposobem myślenia zarazić 

innych. Przygotowują pomysł na firmę, który nie został oparty o żadną analizę potrzeb klienta 

i bez oceny, czy skala działalności pozwoli utrzymać i rozwinąć działalność. 

 Pomysły społeczne 

To rozwiązania bardzo słuszne i potrzebne, rozwiązujące problemy ludzi znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wspierające kulturę, ratujące zwierzęta itp. Z całą 

pewnością warto poświęcić czas i energię na takie działania. Tylko nie można na nich 

budować firmy, bo to nie jest sposób na zarabianie, a każda firma musi przynosić dochód. 

 Pomysły rynkowe 

Zauważona nisza rynkowa, rozmowy z innymi ludźmi, znajomość potrzeb klientów i analiza 

konkurencji są punktem wyjścia do wskazania możliwości zbytu (nie ma odpowiedniej oferty 

lub jest zbyt mała). To zaś umożliwia start planowania strategii firmy. 

Sesje doradcze oferowane przez Ośrodek w zakresie oceny szans rynkowych pomysłu 

powinny przede wszystkim być okazją do uporządkowania myśli przyszłego przedsiębiorcy 

o planowanej firmie i udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania o strategię działania. 

Dopiero na koniec uporządkowany obraz firmy należy „nałożyć” na uwarunkowania rynku, na 

który ma trafić oferta (najbliższa okolica, miasto, region, sprzedaż przez Internet itp.). 

Przyszli przedsiębiorcy mają trudności z odpowiedzią na pytanie: Co ja będę mogła/mógł 

u Pani/Pana kupić? Ogólnie wiedzą, na czym będzie polegać ich działalność, ale na tak 

zadane pytanie albo pada odpowiedź zawarta w jednym słowie (np. usługę), albo 

obejmująca kilkuminutowe opowiadanie. Żadna z tych odpowiedzi nie skłoni klienta do 

zainteresowania się ofertą firmy, a to znaczy, że nie będzie sprzedaży (albo będzie bardzo 

mała). To zaś oznacza, że nie będzie firmy.  
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Dlatego warto namawiać młode osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej 

do mówienia o ich ofercie, bo firmy nie da się prowadzić „do wewnątrz”, dla siebie. Firma jest 

zawsze dla klienta i nie jest to slogan reklamowy, ale podstawowy warunek rynku. 

W takiej rozmowie o firmie warto posłużyć się bardzo uproszczonym schematem działań 

marketingowych. 

 

 

 

  

Klient

Co? Jak?

Cena Promocja

Potrzeby

Konkurencja

Pozyskanie Utrzymanie
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Rozmowa o firmie powinna rozpoczynać się od rozmowy o klientach, wskazaniu ich 

podstawowych cech i potrzeb w zakresie, którego ma dotyczyć działalność firmy. Już na tym 

etapie młody człowiek powinien mieć świadomość, co jest dla klienta ważne, czym się kieruje 

dokonując zakupu. Ważne jest myślenie w kategoriach doświadczeń klienta. 

Ważnym elementem dyskusji o szansach rynkowych jest również analiza konkurencji 

z uwzględnieniem wskazanych wcześniej potrzeb klientów. Dopiero na tej podstawie można 

wskazać niszę rynkową, którą ma wykorzystać nowa firma. Na tym etapie można też 

sformułować precyzyjną odpowiedź na postawione powyżej pytanie: Co ja będę mogła/mógł 

u Pani/Pana kupić? Sprzedawany wyrób lub usługę można już nazwać z odniesieniem do 

określonych potrzeb klienta. W ten sposób otrzymujemy odpowiedź na pytanie Co?, czyli co 

chcemy sprzedawać.  

Kolejne kroki to ustalenie, jak będziemy sprzedawać, jaką będziemy prowadzić politykę 

cenową i informacyjną, by pozyskać i utrzymać klientów. 

W trakcie sesji doradczej młody człowiek powinien uzyskać podpowiedzi pewnych rozwiązań 

wariantowych, informację o możliwych działaniach, przykłady. Potem powinien mieć czas na 

samodzielne przemyślenie uzyskanych informacji i dokonanie wyboru sposobu działania, 

zastosowanych metod itp., które chce wykorzystać w swojej firmie. 

Dopiero wówczas, gdy obraz działania rynkowego przyszłej firmy będzie spójny, a młody 

przyszły przedsiębiorca będzie się z nim identyfikował, możemy ocenić szanse rynkowe 

i określić zagrożenia. 

Tak przygotowany pomysł może być podstawą dalszego działania dla zamiany biznesowych 

planów w rzeczywistość. Często jednak te dwa etapy dzieli jeszcze jeden bardzo istotny krok 

– pozyskanie finansowania dla wdrożenia pomysłu.  

 

Czy nadaję się do biznesu? 

Diagnoza kompetencji przedsiębiorcy 

Czy mój pomysł się sprawdzi? 

Ocena szans rynkowych pomysłu 

Skąd wziąć pieniądze na start? 

Wybór źródła finansowania 

Gdzie znaleźć przepisy na sukces? 

Biblioteka młodego przedsiębiorcy 

 

Młody klient Ośrodka, który już wie, że ma predyspozycje do bycia przedsiębiorcą i ma 

dopracowany pomysł na firmę, która ma szansę odnieść sukces rynkowy, może skorzystać 

z różnych form wsparcia finansowego i doradczego na etapie zakładania firmy 

i w pierwszych miesiącach jej prowadzenia. 

Oferta takiego wsparcia jest bardzo szeroka i dlatego w tym zakresie rola Ośrodka jest 

szczególnie ważna. Dotychczas żaden podmiot nie oferował usługi brokera wspierania 

przedsiębiorczości. 
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Osoby, które planowały pozyskać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, 

trafiały bezpośrednio do jednego z podmiotów oferujących takie wsparcie. W tym miejscu 

należy wskazać, że prawie wszystkie takie podmioty są rozliczane ze wskaźników i mają 

obecnie problemy z rekrutacją. Dlatego każdy klient jest mile widziany i nie można 

oczekiwać, że np. podmiot realizujący projekt w ramach PO WER dokona analizy potrzeb 

finansowych kandydata na uczestnika projektu i zarekomenduje mu zgłoszenie się do 

instytucji udzielającej wsparcia w ramach innego programu. 

Dlatego aktywność Ośrodka w tym zakresie jest niezwykle cenna. Pierwszym krokiem do 

wykonywania zadań brokera jest posiadanie pełnej i systematycznie aktualizowanej oferty 

lokalnie dostępnych źródeł finansowania zakładania nowych firm. Ośrodek powinien 

przygotować procedurę pozyskiwania takich danych i współpracy z innymi podmiotami. 

Następnie, w ramach usług doradczych, powinien zdiagnozować potrzeby klienta w tym 

zakresie. Na rynku dostępne jest wsparcie finansowe w różnej wysokości, oferowane jako 

instrumenty zwrotne (korzystnie oprocentowane pożyczki) lub bezzwrotne (dotacje). Niektóre 

podmioty umożliwiają stosunkowo szybkie pozyskanie środków finansowych, inne 

uzależniają udzielenie takiego wsparcia od np. uczestnictwa w szkoleniu i/lub doradztwie. 

Niektóre programy obejmują tylko proces tworzenia nowej firmy, inne przewidują udzielenie 

dofinansowania również w pierwszym okresie jej prowadzenia. Różnie są też formułowane 

wymagania co do przyszłych firm (np. ich formy prawnej). Dlatego trzeba dokładnie poznać 

potrzeby i oczekiwania klienta Ośrodka, by przedstawić mu najbardziej korzystne dla niego 

rozwiązania w zakresie wsparcia finansowego przyszłej firmy. 

Należyte wywiązywanie się z zadań brokera wymaga doskonałej wiedzy o ofercie wspierania 

przedsiębiorczości. Ze względu na to, że tego typu informacje nie są zebrane w jednym 

miejscu, prezentujemy je poniżej w dużym skrócie (stan aktualny na wrzesień 2017 roku). 

Co oferuje rynek – wybrane propozycje 

 

1. Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy 

Do promowania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób młodych powołane są 

przede wszystkim służby publiczne, m.in. powiatowe urzędy pracy. Podstawą ich działania 

w tym zakresie są: 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 11b ustawy, zawierającym przepisy art. 

61e -61x, oraz art. 109e ustawy); 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej;  

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis;  
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 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Urzędy pracy mogą udzielać dotacji na założenie działalności gospodarczej w ramach 

działań finansowanych z Funduszu Pracy i POWER.  

Osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna lub jest Absolwentem Centrum Integracji 

Społecznej lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach 

o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.), może złożyć wniosek o udzielenie dotacji ze 

środków Funduszu Pracy. 

Powiatowe urzędy pracy ogłaszają również na swoich portalach informacje o spotkaniach dla 

osób chcących założyć firmę oraz o różnych wydarzeniach związanych ze wspieraniem 

młodych przedsiębiorców. 

 

Dodatkowo, urzędy pracy realizują projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dotyczy to głównie osób w wieku 15-29 

lat należących do grupy NEET. Zgodnie z wytycznymi młody człowiek powinien otrzymać 

zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, adekwatne do jego sytuacji i potrzeb. 

Wsparcie to ma na celu poprawę jego sytuacji na rynku pracy bądź aktywizację zawodową.  

Jedną z oferowanych form jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na 

założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia mające na celu 

zdobycie niezbędnej wiedzy do prowadzenia własnej firmy. 

W 2017 roku w ramach POWER, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy” – III edycja „Aktywizacja osób młodych bez pracy w 

powiecie….” urzędy pracy realizują w trybie pozakonkursowym około 200 projektów, z czego 

ponad 150 uwzględnia wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej. 

Kolejne prawie 190 projektów realizowanych jest jako projekty konkursowe (w ramach PO 

WER Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy”. W tej grupie tylko w około 10 projektach przewidziano wsparcie finansowe na 

założenie działalności gospodarczej. 

Projekty pozakonkursowe skierowane są przede wszystkim do osób młodych z grupy NEET, 

które są zarejestrowane jako bezrobotne. Projekty konkursowe kierowane są do młodzieży 

niezarejestrowanej w urzędzie pracy. Właśnie w tych projektach wsparcie w zakładaniu 

własnej firmy pojawia się tylko sporadycznie. 

2. Portale internetowe jako źródło informacji o programach i projektach 

Podstawowym źródłem informacji na temat Funduszy Europejskich (programów krajowych 

i regionalnych jest portal https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Umożliwia on też 

wyszukanie listy punktów informacyjnych znajdujących się na terenie Polski, które udzielają 

informacji o Funduszach Europejskich. Innym ważnym portalem, na którym można znaleźć 

bardzo przydatne informacje dotyczące programu POWER jest http://www.power.gov.pl . 

3. Pożyczki w ramach Programu „Pierwszy Biznes - wsparcie w starcie”  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
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Oferta pożyczek (jest to tzw. instrument zwrotny) skierowana jest do osób, które nie są 

zatrudnione, nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są studentami ostatniego roku 

studiów wyższych lub absolwentami szkoły lub uczelni wyższej (do czterech lat od dnia 

ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego) albo są zarejestrowane jako bezrobotne. 

Kwota pożyczki wynosi maksymalnie ponad 80 tysięcy złotych (to dwudziestokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia) i jest udzielana na preferencyjnych zasadach. Przede 

wszystkim, nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje bankowe, a oprocentowanie jest 

ustalane w chwili podpisania umowy i obowiązuje przez cały czas jej trwania. 

Okres spłaty może wynieść maksymalnie 7 lat (z roczną karencją spłat rat kapitałowych).  

Pożyczka dostępna w ramach tego Programu jest przeznaczona na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Rozliczenie pożyczki to nie tylko spłata rat, ale też wykazanie, że środki 

zostały wykorzystane zgodnie z celem i w uzgodnionym w umowie terminie.  

W każdym województwie działają pośrednicy udzielający pożyczek w ramach tego 

Programu. 

W Programie przewidziano także wsparcie doradcze na etapie przygotowania wniosku oraz 

po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. 

Program będzie realizowany do 30.06.2018 r. lub do wyczerpania środków. 

4. Wsparcie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

PARP jest jedną z głównych instytucji, która zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu 

oraz z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz rozwój zasobów ludzkich.  

Agencja realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia. Do głównych obszarów aktywności Agencji należy rozwój innowacyjnej 

przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, wspieranie start-upów oraz 

umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

makroregionu Polski Wschodniej. 

5. Program Polska Wschodnia 

 

Program Polska Wschodnia obejmuje 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. O dotacje występować mogą przede wszystkim: 

przedsiębiorstwa typu start-up, firmy z sektora MŚP, ośrodki innowacji.  

 

W ramach obszaru Przedsiębiorcza Polska Wschodnia realizowane jest Działanie 1.1 

„Platformy startowe dla nowych pomysłów“. To pierwsze w Polsce, realizowane na tak 

szeroką skalę, przedsięwzięcie wspierające start-upy. Grupą docelową są młode osoby (do 

35 roku życia), które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą rozwijać go w Polsce 

Wschodniej. 
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Firmy, które pozytywnie zakończą program inkubacji, tzn. stworzą produkt w oparciu 

o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, a także otrzymają pozytywną 

rekomendację Platformy startowej, w której uczestniczyły, mogą ubiegać się o dotację – do 

800 tys. zł na rozpoczęcie działalności biznesowej i sprzedaży. 

Start-upy, które zakwalifikują się do wsparcia, będą mogły przeznaczyć dotację m.in. na: 

 zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich 

związanych z rozwijaniem modelu biznesowego; 

 działania informacyjno-promocyjne; 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, 

nieopatentowanej wiedzy technicznej; 

 zakup środków trwałych (z wyjątkiem nieruchomości); 

 udział w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, 

misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych. 

 

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności, 

a wniosek o jej uzyskanie powinni złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Wsparcie jest dostępne w ramach Poddziałania 6.3 Pomoc na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw". 

Wysoki poziom bezrobocia (w tym ukrytego), niski udział działalności pozarolniczej 

w strukturze zatrudnienia na obszarach wiejskich, niższy niż w miastach poziom dochodów 

mieszkańców wsi oraz wyższy niż w miastach odsetek osób zagrożonych ubóstwem 

wskazują na potrzebę wsparcia działań ułatwiających mieszkańcom znalezienie pracy poza 

rolnictwem (bez zmiany miejsca zamieszkania).  

Jednym z elementów niwelowania powyższych problemów w ramach Programu jest m.in. 

ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw. Ta 

możliwość realizowana jest w ramach Poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Program nie jest dedykowany wyłącznie 

osobom młodym, ale jest to jedna z opcji, jakie do wyboru może mieć młody człowiek 

mieszkający na wsi.  

ARiMR, jako Agencja płatnicza, jest odpowiedzialna za realizację PROW. Część swoich 

zadań Agencja powierzyła podmiotom zewnętrznym, tj. wszystkim Samorządom 

Województw oraz Agencji Rynku Rolnego. W Programie są uwzględnione Lokalne Grupy 

Działania (partnerstwo instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, 

rolników i innych osób z sąsiadujących ze sobą gmin), które będą działały w ramach 

działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach PROW na lata 2014-2020 do 

LGD skierowane jest działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

Leader”.  

Środki z Lokalnych Strategii Rozwoju można m.in. uzyskać na rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego. Dla operacji związanych 

http://www.arimr.gov.pl/
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z podejmowaniem działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie płatności 

ryczałtowej (premii) w wysokości od 50 do 100 tys. zł.  

 

7. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Główne cele wsparcia to promocja oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw 

poprzez tworzenie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja), 

zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm oraz inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 

z wykorzystaniem funduszy VC,  

8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Osoba z niepełnosprawnością planująca uruchomienie firmy może uzyskać ze środków 

PFRON dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej. 

Jeżeli jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca 

pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku 

pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Osoby niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1997 roku, mogą 

skorzystać z trzech instrumentów pomocowych, których celem jest ułatwienie podjęcia 

i prowadzenia działalności gospodarczej:  

 przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 dofinansowanie do kredytu bankowego,  

 refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Pierwszy z nich przeznaczony jest na założenie działalności, pozostałe dwa mają pomóc 

w prowadzeniu już istniejącej firmy. Nie jest to propozycja skierowana tylko do osób 

młodych.  

9. Polski Fundusz Rozwoju 

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod 

konkretną potrzebę. Celem wsparcia jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania 

kapitału na każdym etapie rozwoju firmy. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, 

inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości 

i innowacyjności. Dla MŚP Fundusz oferuje pakiety m.in.: rozwój innowacji, finanse na 

wzrost, płynność finansowa, rozwój kapitału ludzkiego, finanse na start, ekspansja 

zagraniczna, finansowanie restrukturyzacji, obsługa inwestora. 

10. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

W 2015 r. funkcjonowało 56 inkubatorów. AIP to dobra alternatywa dla osób, które nie mają 

środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowym atutem 

jest fakt, że od pierwszego dnia prowadzenia własnego biznesu w AIP można korzystać 
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z osobowości prawnej inkubatora. W ten sposób start-upowiec jest pełnoprawnym 

przedsiębiorcą, może wystawiać faktury VAT bez konieczności rejestracji własnej 

działalności gospodarczej czy spółki z o.o. Do podpisywania umów lub wystawiania faktur 

wykorzystuje dane rejestrowe AIP, tj. NIP, REGON, KRS. W ramach swojej działalności 

biznesowej nie płaci obowiązkowych miesięcznych składek ZUS i podatku dochodowego. 

AIP mają w nazwie określenie „Akademickie”, ale nie ma limitu wieku dla osób chcących 

założyć start-up w AIP, nie trzeba być też studentem. Wystarczy być pełnoletnim.  

Młode osoby w poszukiwaniu informacji  

 

Rynek proponuje szeroką gamę programów i informacji dla osób, które chcą założyć 

działalność gospodarczą, ale nie mają na to odpowiednich funduszy czy przygotowania. 

Kluczowe źródła informacji o sposobach wspierania przedsiębiorczości i zakładania własnej 

działalności gospodarczej to portale internetowe nt. Funduszy Europejskich, powiatowe 

urzędy pracy, PARP, a także program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, o którym 

urzędy pracy również informują. 

Dla ludzi młodych podstawowym źródłem informacji jest przede wszystkim Internet. 

Informacja jest jednak tak obszerna, często chaotyczna, że dla osób, które nie potrafią 

wyselekcjonować wartościowych informacji, źródło to może być zupełnie nieprzydatne. Poza 

tym trzeba wiedzieć, czego się szuka. Młody człowiek nieprzygotowany, mający minimalną 

wiedzę o możliwościach i ułatwieniach w zakładaniu własnej firmy, może mieć problem ze 

znalezieniem odpowiadającej mu oferty. 

Szansą dla osób młodych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, są projekty konkursowe 

w ramach PO WER. Trzeba jednak zauważyć, że element wsparcia, jakim są dotacje, jest 

elementem oferowanym mniejszej liczbie uczestników projektu niż inne rodzaje wsparcia, np. 

staże, szkolenia. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych przez urzędy pracy jak i poza 

urzędami, przez podmioty wybrane w konkursach. 

W przypadku dotacji finansowanych z Funduszu Pracy minusem jest fakt, że po założeniu 

działalności prowadzący ją w zasadzie nie jest objęty żadnym wsparciem, które może być 

pomocne w prowadzeniu firmy, np. doradztwem z zakresu księgowości czy z zakresu prawa. 

Również przed uzyskaniem środków na działalność brak form wsparcia, które ułatwią takiej 

osobie przygotowanie dobrego biznesplanu.  

Nieco inaczej wygląda to przy realizacji projektów konkursowych. Już na etapie rekrutacji 

uczestników przeprowadzana jest rozmowa z doradcą zawodowym, a nawet psychologiem. 

Opinia doradców przedstawia potencjał, predyspozycje i motywacje przyszłych 

uczestników/przedsiębiorców, co minimalizuje złe wybory. W trakcie realizacji projektu 

uczestnik jest pod stałą opieką. Otrzymuje wsparcie w przygotowaniu biznesplanu, a po 

założeniu działalności gospodarczej może skorzystać z dodatkowego doradztwa w zakresie 

prowadzenia firmy.  

Dodatkową korzyścią, która zachęca do ubiegania się o dotacje w takich właśnie projektach, 

jest pomoc w postaci wsparcia finansowego pomostowego, czyli wpłata każdego miesiąca 

na konto przedsiębiorcy określonej kwoty na tzw. bieżące prowadzenie firmy (przez 6-12 

miesięcy). Takiego wsparcia nie oferują projekty realizowane przez urzędy pracy z FP. 
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Wsparcie pomostowe lub jego brak ma duże znaczenie w przetrwaniu firmy na rynku dłużej 

niż 12 miesięcy. Bywa, że przedsiębiorca ma poważne trudności w utrzymaniu biznesu po 

zakończeniu udziału w projekcie i po zakończeniu udzielania wsparcia pomostowego.  

W niektórych projektach realizowanych przez urzędy pracy z FP często elementami 

zaporowymi dla kandydatów są wymogi dotyczące wkładu własnego i niepodejmowania 

pracy przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Takich restrykcji nie ma 

w projektach unijnych.  

Dotarcie do młodzieży z ofertą wydaje się z jednej strony łatwe. Szczególnie w przypadku 

urzędów pracy, które mają zarejestrowane osoby młode. Gorzej jednak, gdy trzeba dotrzeć 

do osób, które nie są zarejestrowane, a dodatkowo nie pracują i nie uczą się. 

Instytucje realizujące projekty wspierające działalność gospodarczą borykają się często 

z problemem zrekrutowania odpowiedniej liczby osób w planowanym terminie. Szczególnie, 

gdy na jednym obszarze rozpoczyna rekrutację kilku lub nawet kilkunastu realizatorów 

projektów. Taka rywalizacja utrudnia prowadzenie rekrutacji i powoduje, że potencjalni 

uczestnicy i uczestniczki zgłaszają się do kilku projektów na raz i wybierają sobie 

uczestnictwo w tym projekcie, który wydaje im się najbardziej interesujący, tym samym 

rezygnując z udziału w innym projekcie. 

Kolejnym problemem instytucji realizujących projekty wspierające przedsiębiorczość jest 

słabe przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej uczestników 

projektów, a także zła diagnoza lub brak takiej diagnozy podczas rekrutacji, czy 

kandydat/kandydatka ma predyspozycje do bycia przedsiębiorcą. Trwałość takich inwestycji 

jest wątpliwa, a walka z bezrobociem pozorna. 

Barierą dla młodego człowieka przystępującego do programu oferującego dotacje 

(gł. w programach unijnych) może być wysoki stopień zbiurokratyzowania wszelkich 

formalności oraz przygotowanie dokumentów np. wniosku o dotację czy biznesplanu.  

Młody człowiek przystępujący do programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” może być 

zachęcony możliwością otrzymania pożyczki na bardzo korzystnych warunkach. Wartość 

pożyczki jest dużą kwotą w porównaniu do wysokości dotacji, jakie można uzyskać, starając 

się o środki finansowe w programach realizowanych przez urzędy pracy czy podmioty 

realizujące projekty w ramach PO WER. Trzeba jednak dokładnie przeanalizować wszystkie 

aspekty skorzystania z instrumentu zwrotnego. Dotacji udzielanej w projektach nie trzeba 

zwracać (oczywiście po spełnieniu określonych warunków).  

 „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to ciekawa oferta, ale z pewnymi ograniczeniami. 

Przede wszystkim skierowana jest do wybranej grupy osób. Zainteresowanie programem 

wzrosło, gdy rozszerzono grono beneficjentów o osoby bezrobotne. Wcześniej 

zainteresowanie pożyczkami wśród studentów było niskie i mogła mieć na to wpływ słaba 

kampania informacyjno-reklamowa na uczelniach. W „Raporcie z badania Programu – 

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” autorzy podają, że tylko 1% respondentów stwierdziło, 

że dowiedzieli się na uczelni o tym programie. 

Ograniczeniem, które może mieć wpływ na decyzję, czy starać się o pożyczkę, jest wymóg 

wniesienia zabezpieczenia spłaty, tj. weksla własnego pożyczkobiorcy i poręczenia osób 
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trzecich. To może być problem zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy albo nie posiadają 

jeszcze własnego majątku lub ich dotychczasowe zarobki czy rodzaj umowy, na jaką są 

zatrudnieni (często umowa cywilnoprawna), utrudniają podjęcie decyzji o zaciągnięciu 

pożyczki.  

Poza tym pośrednicy finansowi poprzez których można składać wnioski o pożyczkę znajdują 

się w większych miastach. Osoby ze wsi lub małych miasteczek mają utrudniony dostęp do 

tego typu oferty. 

Podsumowanie 

Lp. Okoliczności pozytywne Problemy 

1. Niezliczona ilość informacji nt. 

wspierania przedsiębiorczości na 

szczeblu państwowym, regionalnym i 

lokalnym. Źródła: Internet (portale 

dedykowane konkretnym działaniom), 

programy unijne skierowane do ludzi 

młodych, inicjatywy oddolne. 

Informacje rozrzucone, brak 

usystematyzowania, chaos. Osoba 

zainteresowana, a niezorientowana gdzie 

szukać, będzie miała problemy z 

podjęciem decyzji, gdzie się zwrócić 

2. Duża liczba instytucji chcących 

realizować projekty wspierające 

przedsiębiorczość 

Wzrost konkurencji – kłopoty z rekrutacją 

uczestników. 

Problem z dotarciem do pewnych grup 

docelowych np. do młodzieży NEET – 

szczególnie, jeśli jest to młodzież 

niezarejestrowana w urzędzie pracy, z 

terenów wiejskich itp.  

Ograniczone możliwości promocji i reklamy 

projektu 

Duży stopień skomplikowania dokumentów 

(biznesplan, wniosek o przyjęcie do 

projektu itp.) 

Problem z utrzymaniem firmy w przypadku 

braku finansowego wsparcia pomostowego 

lub po zakończeniu jego wypłacania 

3.  Projekty kierowane do wybranych grup 

docelowych osób młodych 

4.  Prosta ścieżka aplikowania o dotacje z 

FP 

Brak przygotowania kandydata do 

napisania wniosku o dotację, brak 

odpowiedniej diagnozy predyspozycji. 

Dotacja w zamian za niepodejmowanie 

zatrudnienia w trakcie prowadzenia firmy. 

5. Ciekawe propozycje pożyczek na 

zakładanie firm szczególnie „Pierwszy 

biznes – wsparcie w starcie” 

Wymagane zabezpieczenia. 

Wsparcie doradcze przez krótki okres (6 

miesięcy)  

 

Jak widać z powyższej analizy, poruszanie się po dostępnej ofercie wspierania 

przedsiębiorczości nie jest łatwe i nie polega tylko na znalezieniu jednego programu. 
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Dostępne rozwiązania są bardzo różnorodne, mają swoje dobre strony, ale też mogą nieść 

ze sobą pewne zagrożenia dla źle poinformowanej młodej osoby. To wszystko wskazuje, 

jak ważną i pionierską pracę powinni wykonać eksperci Ośrodka, by pełnić funkcję 

brokera wsparcia przedsiębiorczości. Konieczne jest zebranie i stałe uaktualnianie wiedzy 

o dostępnej ofercie oraz umiejętność jej wyboru pod katem potrzeb, oczekiwań i możliwości 

danej osoby. 

 

Czy nadaję się do biznesu? 

Diagnoza kompetencji przedsiębiorcy 

Czy mój pomysł się sprawdzi? 

Ocena szans rynkowych pomysłu 

Skąd wziąć pieniądze na start? 

Wybór źródła finansowania 

Gdzie znaleźć przepisy na sukces? 

Biblioteka młodego przedsiębiorcy 

 

Uzupełnieniem wsparcia udzielonego przyszłym młodym przedsiębiorcom powinna być 

oferta dostępu do literatury na temat przygotowania pomysłu na biznes i prowadzenia firmy. 

Ośrodek powinien dysponować mini biblioteczką, która pozwoli młodym ludziom zrozumieć, 

że w literaturze są już zawarte odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Jedna z opcji 

może polegać na umożliwieniu wypożyczenia książki lub broszury. Należy przygotować 

regulamin korzystania z wypożyczalni, który umożliwi wyegzekwowanie zwrotu książki 

w ustalonym terminie. Można również zaproponować młodym ludziom korzystanie z czytelni, 

czyli przeglądanie publikacji w siedzibie Ośrodka i wynotowanie najważniejszych zagadnień. 

Młodzi ludzie swobodnie przeszukują zasoby Internetu i potrafią tam znaleźć informacje, 

których szukają. Problem polega na tym, że nie zawsze potrafią określić, czego szukają. 

Żmudna praca poszukiwania danych nie jest młodzieży szczególnie bliska. Dlatego podczas 

sesji w Ośrodku można dyskutować o wyborze formy opodatkowania. W bibliotece będą 

dostępne książki, które przedstawią dostępne formy, a w domu młody człowiek dotrze 

w Internecie do szczegółowych informacji, np. o karcie podatkowej. Bez rozmowy z doradcą 

i przejrzenia dostępnej literatury nie wiedziałby, że powinien poznać wszystkie aspekty 

takiego opodatkowania. To rozwiązanie ma tę jeszcze zaletę, że regulacje prawne dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej zmieniają się dość często, to zaś powoduje, że 

szczegółowe rozwiązania i wyliczenia wskazane w książkach szybko tracą aktualność. 

Dlatego książka powinna być tylko pewnym drogowskazem, a młody przedsiębiorca swoje 

decyzje zawsze musi opierać na aktualnych przepisach.  

W ramach działalności Ośrodka należy również na każdym kroku wpajać młodym ludziom 

świadomość tego, że jako przedsiębiorcy będą musieli na bieżąco śledzić zmiany przepisów, 

obowiązujące stawki itp. Wiedzy o prowadzeniu firmy nie zdobywa się raz na etapie 

zakładania działalności, ale jest to proces ciągły, z którego nikt nie może się zwolnić. Dlatego 

korzystanie z oferty Ośrodka kierowanej do osób, które już prowadza firmę, może znacznie 

ułatwić wywiązywanie się z tego obowiązku. 
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Nie ma jednej, najlepszej listy publikacji o planowaniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej, dlatego w każdym Ośrodku zostanie udostępniony inny zbiór biblioteczny. 

Ważne, żeby znalazły się tam publikacje odnoszące się do różnych zagadnień, w tym np. 

przygotowania biznesplanu, księgowości w małej firmie, obowiązków wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego, zatrudniania pracowników, promocji itp. Należy również pamiętać 

o systematycznym uzupełnianiu zbioru m.in. o wydawane cyklicznie broszury ZUS i materiały 

dotyczące podatków.  

Jeżeli będzie taka możliwość, to warto młodym ludziom umożliwić dostęp online do prasy 

gospodarczej i fachowych czasopism. 

 

1.2 Prowadzę firmę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Ośrodka przedstawiona w tej części Modelu jest skierowana do osób, które już 

prowadzą własne firmy. Często jedną z okoliczności decydujących o samozatrudnieniu jest 

chęć bycia niezależnym. We własnej firmie nikt nie mówi co robić, kiedy i jak itp. To ważne 

dla niektórych osób. Ale ten kij ma dwa końce.  

Samodzielność oznacza również brak wsparcia w podejmowaniu ważnych decyzji, brak 

możliwości przedyskutowania skutków pewnych wyborów, to konieczność pamiętania 

o wszystkich, nawet najdrobniejszych, sprawach, bo nikt o nich nie przypomni, a już 

z pewnością nie pomoże zrealizować. Jednym słowem, wymarzona samodzielność zamienia 

się – w przypadku niektórych osób – w poczucie osamotnienia, pozostawania bez pomocy 

i dobrej rady. A jednocześnie zakres problemów, z którymi trzeba sobie radzić w swojej 

firmie, jest bardzo szeroki. Nie ma potrzeby uczyć się wszystkiego na własnych błędach 

i warto utrzymywać kontakty z innymi młodymi przedsiębiorcami, dzielić się doświadczeniami 

i wspierać radami. 

To osamotnienie istotnie ogranicza poczucie, że coś można zmienić. Propozycje dotyczące 

podjęcia nowych działań lub zmian w tych inicjatywach, które są już realizowane, mają 

szanse być rozpatrzone przez właściwe podmioty tylko wówczas, gdy ich autorzy działają 

Założenie własnej firmy i pojawienie się na lokalnym rynku to tak naprawdę 

dopiero początek drogi. Młody przedsiębiorca staje przed mnóstwem 

wyzwań i problemów. Niektóre z nich być może uwzględnił w swoim 

biznesplanie, inne pojawiają się zupełnie niespodziewanie. Co nie znaczy, że 

nie zetknęli się z nimi już inni – równie młodzi, a nie zjedli na nich zębów ci 

bardzo doświadczeni. Spotkania z jednymi i drugimi mogą być bardzo 

wartościowe i procentować w przyszłości. A przyszłość, przede wszystkim 

lokalnego rynku, to jest to, na co młodzi przedsiębiorcy chcieliby mieć 

realny wpływ. W grupie mogą zyskać taką możliwość. Zdarza się również i 

tak, że mimo największych starań, sukces nie przychodzi. Dobrze nie 

przegapić tej lekcji i pamiętać, że po gorzkim słodkie smakuje tylko lepiej. 
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pod wspólnym szyldem. Dlatego warto tworzyć lokalne fora współpracy, np. w postaci Rady 

Młodych Przedsiębiorców. 

 

Jak zbudować sieć kontaktów? 

Spotkania sieciujące 

Kto mi pomoże rozwiązać problem? 

Wsparcie indywidualne 

Jak wpływać na klimat biznesowy? 

Rada Młodych Przedsiębiorców 

Gdzie znaleźć przepisy na rozwój? 

Biblioteka przedsiębiorcy 

 

Networking to pojęcie, które robi karierę już od wielu lat. Sieć kontaktów budujemy zarówno 

w życiu prywatnym, na potrzeby realizacji zainteresowań, jak i w działalności zawodowej. 

Doskonałym narzędziem są zapewne media społecznościowe, ale na potrzeby tego Modelu 

skoncentrujemy się na budowaniu sieci kontaktów w świecie realnym. 

Ośrodek powinien pełnić bardzo istotną rolę w działaniach młodych przedsiębiorców. Jedno 

z zadań Ośrodka to umożliwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów przez młode 

osoby, które rozpoczęły prowadzenie własnej firmy.  

Narzędzia, które mogą być wykorzystywane w celu łączenia lokalnej społeczności młodych 

przedsiębiorców, są bardzo zróżnicowane. Poniżej przedstawiamy zasady wykorzystania 

niektórych z nich. 

Spotkania z ekspertami 

Spotkania mogą być organizowane pod różnymi nazwami. Ich istotą jest to, że organizatorzy 

proponują temat wiodący. Zaproszony ekspert lub eksperci prezentują dane zagadnienie, 

a następie jest czas na dyskusję i wymianę informacji na różne tematy. Najlepiej korzystać 

z podpowiedzi uczestników, co powinno być omawiane na kolejnym lub kolejnych 

spotkaniach. Propozycje mogą zgłaszać ustnie lub wpisywać do ankiet ewaluacyjnych. Mogą 

mieć swobodę formułowania propozycji lub katalog kilku tematów do wyboru. Praktyka 

wskazuje, że największym powodzeniem cieszą się dwie grupy tematów: 

 Tematy merytoryczne dotyczące prowadzenia firmy, np. źródła finansowania rozwoju, 

marketing internetowy, zagadnienia prawne i księgowe, zasady przeprowadzania 

kontroli, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS. 

 Tematy organizacyjne związane z planowanymi lokalnie wydarzeniami (targi, 

wystawy, kiermasze) lub politykami (konsultacje lokalnych programów, zasady 

korzystania z różnych zasobów samorządu, plany zagospodarowania itp.) 

Spotkania z ekspertami mogą być organizowane cyklicznie w ustalonym terminie (np. 

w pierwszy czwartek miesiąca), zawsze o tej samej godzinie, w stałym miejscu. Mogą też 

być planowane ad hoc. I w jednym, i drugim przypadku konieczne jest zapewnienie 
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potencjalnym uczestnikom łatwego dostępu do informacji. W tym miejscu należy wskazać, że 

źródłem informacji o spotkaniu nie może być tylko komunikat kierowany od organizatora do 

osób/firm z posiadanej już listy adresowej (np. utworzonej na poprzednim spotkaniu). W ten 

sposób łatwo doprowadzić do zamknięcia kręgu uczestników, co spowoduje, że inni 

przedsiębiorcy będą czuli się mniej komfortowo. Po drugie, stały krąg uczestników wcześniej 

lub później doprowadzi do ograniczenia popularności spotkań. Nie będą bowiem już okazją 

do budowania sieci kontaktów. Dlatego bardzo ważną częścią organizacji spotkań 

z ekspertami jest przemyślana polityka informacyjna, która sprawi, że możliwie duży krąg 

potencjalnych uczestników dowie się o wydarzeniu, zainteresuje się tematem i poczuje, że 

jest to zaproszenie skierowane również do niego. 

Osobną sprawą pozostaje organizacja tej części spotkania, która ma umożliwić networking. 

W trakcie eksperckiej prezentacji uczestnicy zwykle siedzą w układzie konferencyjnym, 

szkoleniowym lub przy małych stolikach. Żadne z tych rozwiązań nie sprzyja nawiązywaniu 

kontaktów. Dlatego warto zaplanować płynne przejście do rozmów na stojąco. Inspiracji 

może być wiele – loteria wizytówkowa, konkurs z mini nagrodami itp. 

Spotkaniu może towarzyszyć też możliwość zgłaszania na specjalnej tablicy swoich potrzeb 

oraz szansa prezentacji swojej oferty przez kilka osób. Z całą pewnością działania 

networkingowe muszą być precyzyjnie zaplanowane i starannie przeprowadzone. 

W przeciwnym wypadku osoby nowe, które najbardziej potrzebują włączenia do lokalnej 

społeczności, będą czuły się bardzo niezręcznie, a spotkanie nie spełni swojego 

podstawowego celu. 

Fora dyskusyjne 

Dyskusje mogą być prowadzone zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Te drugie fora 

są bardzo popularne i mają wielu uczestników. Jednak nie wspierają budowy lokalnej sieci 

kontaktów młodych przedsiębiorców. Dlatego warto co pewien czas: 

- wsłuchać się w zgłaszane potrzeby,  

- dostrzec pojawiające się problemy.  

Każdy z takich tematów wymaga przedyskutowania. Forum dyskusyjne w świece realnym to 

kolejna forma spotkania przedsiębiorców zainteresowanych danym tematem.  

Spotkanie powinno być poprzedzone prezentacją tematu i propozycją różnych rozwiązań. 

Uczestnicy powinni mieć możliwość przygotowania się do udziału w dyskusji – dobrania 

argumentów za swoim stanowiskiem i przeciw innym opiniom. Dyskusja powinna być 

moderowana przez doświadczonego przedstawiciela zespołu Ośrodka, który zapewni, że 

uczestnicy będą wykorzystywali przydzielony im czas, szanowali innych rozmówców, trzymali 

się tematu dyskusji itp. Celowym jest przyjęcie na wstępie swoistego regulaminu 

prowadzenia debaty. Należy spodziewać się, że będą prezentowane skrajnie różne 

stanowiska. Dlatego z góry należy założyć, jakie znaczenie w danej sprawie będzie miał 

wynik tej dyskusji. Czy musi zakończyć się przyjęciem jednego stanowiska (np. uznania 

opinii większości), czy podsumowaniem mogą być rozwiązania alternatywne, które zostaną 

przedstawione np. właściwej instytucji. Spotkanie musi zakończyć się formalnym 

podsumowaniem debaty i dlatego już na wstępie wszyscy uczestnicy muszą zaakceptować 

sposób dochodzenia do wypracowania takiego podsumowania. 
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Osobną sprawą jest, czy w dyskusji powinni brać udział tylko młodzi przedsiębiorcy, czy też 

tzw. „strona przeciwna”. Czy w przypadku, gdy przedsiębiorcy chcą zmian np. w lokalnym 

programie wspierania przedsiębiorczości, to do dyskusji już na tym etapie powinni być 

włączeni przedstawiciele samorządu, czy dopiero po wypracowaniu w dyskusji stanowiska 

całego środowiska. Z całą pewnością dobrze poprowadzona dyskusja jednoczy jej 

uczestników (lub chociaż tę część, która reprezentuje zbieżne stanowisko) i służy 

zacieśnieniu współpracy lokalnych młodych przedsiębiorców. 

Ciała kolegialne 

Dobrym rozwiązaniem wspierającym integrację środowiska jest też tworzenie ciał 

kolegialnych. W dalszej części niniejszego Modelu przedstawiamy propozycję działania Rady 

Młodych Przedsiębiorców. Oczywiście, nazwa takiego grona może być różna. Ośrodek może 

wyjść z propozycją, koordynować prace, udostępnić posiadane zasoby (np. wyposażenie, 

lokal itp.), ale gospodarzami będą młodzi przedsiębiorcy, którzy wyznaczą obszar działania, 

cele, strukturę, zasady powoływania władz itp. 

Najważniejszym celem działania takiej Rady jest integracja środowiska, a pośrednim 

zwiększenie wpływu na lokalny klimat biznesowy, czyli warunki prowadzenia firmy.  

Konkursy 

Z inicjatywy Ośrodka mogą też być organizowane konkursy dla młodych przedsiębiorców. To 

ważne promocyjnie i dla Ośrodka, i dla młodych firm. Tematy mogą być wybierane z niemal 

nieograniczonej listy, ale warto zadać sobie trud i sformułować, jakie wartości i zachowania 

Ośrodek chce rozwijać. To mogą być konkursy na działania z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu, ale też na najładniejszą wystawę, stoisko na świątecznym 

kiermaszu. W trakcie miejskich zawodów sportowych Ośrodek może ustanowić nagrodę dla 

najlepszego przedsiębiorcy w biegu miejskim itp. Konkursy mogą mobilizować młodych 

przedsiębiorców do pewnych działań, ale przede wszystkim rywalizacja, inna niż tylko 

o klienta, będzie sprzyjała budowaniu poczucia przynależności do pewnej grupy, co 

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest wartością niezwykle cenną. 

Karty rabatowe 

Ulgi dla młodych przedsiębiorców przyznawane przez firmy dłużej działające na lokalnym 

rynku są bardzo wartościowym sposobem nawiązywania kontaktów w środowisku biznesu. 

Przynoszą korzyść zarówno tym firmom, które oferują rabaty (nowi klienci, zwiększenie 

sprzedaży), jak i nowym podmiotom (niższe koszty, możliwość przedstawienia własnej 

oferty). Dlatego Ośrodek powinien zaplanować i koordynować program rabatowy działający 

w środowisku lokalnym. 

Wizyty studyjne 

Ciekawą formą zajęć sieciujących są wizyty studyjne. Ośrodek pełni w tym wypadku jedynie 

funkcję pomysłodawcy i koordynatora. Wizyty są organizowane przez firmy działające na 

lokalnym rynku. Czas ich trwania oraz program może być ogólnie nakreślony w opisie oferty, 

ale zawsze powinien być uzgadniany z gospodarzem wizyty, dostosowany do jego 

możliwości i specyfiki działania. Informacja o wizycie powinna być upowszechniona przez 
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Ośrodek, który również zapewni obsługę informacyjną i promocyjną. Oznacza to 

konieczność przygotowania krótkiej relacji ze spotkania i zdjęć lub nagrań. Upowszechnienie 

informacji o planowanej wizycie oraz zamieszczenie sprawozdania z jej przebiegu jest formą 

promocji działalności firmy. W trakcie spotkania gospodarz ma możliwość zaprezentowania 

swojej oferty oraz przedstawienia warunków współpracy (zarówno w zakresie sprzedaży, jak 

i kupna). W gronie gości mogą znaleźć się nowi klienci (a dotychczasowi klienci jeszcze 

bardziej będą przywiązani do tego dostawcy). Dla młodych przedsiębiorców udział w wizycie 

studyjnej to również możliwość przedstawienia swojej działalności, pozyskania klientów 

i nawiązania trwałych relacji z dostawcami.  

O częstotliwości organizacji wizyt studyjnych zawsze będzie decydować zainteresowanie ze 

strony lokalnego środowiska biznesowego. Dlatego na Ośrodku ciąży obowiązek 

zapewnienia sprawnej organizacji (np. zaproszenia takiej liczby uczestników, która zapewni 

komfort udziału w warunkach lokalowych danej firmy) oraz uczynienia wydarzenia 

interesującym zarówno dla gospodarza, jak i uczestników. Tylko wówczas efekt tych działań 

będzie gwarantował osiągnięcie celu, czyli skutecznego networkingu młodych 

przedsiębiorców w środowisku lokalnym. 

 

Jak zbudować sieć kontaktów? 

Spotkania sieciujące 

Kto mi pomoże rozwiązać problem? 

Wsparcie indywidualne 

Jak wpływać na klimat biznesowy? 

Rada Młodych Przedsiębiorców 

Gdzie znaleźć przepisy na rozwój? 

Biblioteka przedsiębiorcy 

 

Istotną rolą Ośrodka jest wspieranie młodych przedsiębiorców w trybie indywidualnym, 

pozwalającym na rozwiązanie problemów danej firmy i gwarantującym maksymalne 

dostosowanie zakresu i organizacji spotkania do potrzeb danego klienta. Jednak ta część 

oferty musi być przygotowana z należytą starannością, gwarantującą zgodność 

z obowiązującym prawem. 

Pomoc udzielana młodym przedsiębiorcom na lokalnym rynku i finansowana ze środków 

publicznych nie może bezpośrednio wpływać na zmniejszenie kosztów, które ponoszą te 

firmy w porównaniu z innymi podmiotami ani też sprawiać, że osiągną dodatkowe korzyści, 

których inne firmy nie odnoszą. W przeciwnym wypadku mamy zaburzenie reguł 

konkurencyjności na rynku. 

Dlatego w opisie tej części oferty Ośrodka trzeba wyraźnie zaznaczyć, jaki charakter ma 

dostępne wsparcie indywidualne. Naszym zamiarem jest zaplanowanie takich działań 

doradczych, które ukierunkują klienta na rozwiązanie jego problemu, a nie rozwiążą 

ten problem. Tak jak dla osób planujących założenie firmy, zaplanowaliśmy ofertę brokera 

wsparcia przedsiębiorczości (czyli pokazanie, kto, komu i na jakich warunkach zapewnia 

wsparcie finansowe na etapie powstawania firmy), tak dla osób napotykających na różne 
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problemy w trakcie działania firmy (np. spór z urzędami, niesolidni dostawcy, opóźnienia 

w płatnościach, brak płynności finansowej, nieskuteczna promocja) Ośrodek powinien 

przewidzieć działania o charakterze brokera rozwiązywania problemów, to znaczy 

przedstawić możliwości działania, ukierunkować na podjęcie decyzji o sposobie ograniczenia 

lub wyeliminowania barier. 

Dlatego ta część działalności Ośrodka będzie wymagała zbudowania solidnego zaplecza 

eksperckiego. Specjaliści z poszczególnych dziedzin, w tym np. prawnicy, doradcy biznesowi 

i marketingowi, powinni być dostępni w stosunkowo krótkim czasie i tylko na potrzeby 

wskazania możliwości rozwiązania danego problemu. Jeszcze raz należy podkreślić, że to 

ma być doradztwo w określonym zakresie, a nie usługa polegająca na wykonaniu 

pewnych czynności, których realizacja jest w danej sytuacji konieczna. 

Jest jednak jedna dziedzina, którą proponujemy zająć się w sposób szczególny w ramach 

sesji indywidualnych z udziałem osób prowadzących własne firmy. To jest wsparcie 

psychologiczne i biznesowe na etapie podejmowania decyzji o zamknięciu firmy z powodu 

niepowodzenia biznesowego. 

W Polsce mamy ciągle bardzo duży problem z radzeniem sobie z niepowodzeniem. Dotyczy 

to wszystkich sfer życia, w tym także działalności gospodarczej. Jest to zjawisko szczególnie 

groźne dla osób młodych, które niepowodzenie swojej firmy traktują bardzo osobiście i na 

długie lata (a może nawet na resztę życia) tracą poczucie, że są zdolne do osiągania 

sukcesów. Tracą pewność siebie we wszelkim działaniu. Tymczasem niepowodzenie jest 

w biznesie czymś naturalnym. Nie musi wynikać z braku kompetencji lub złego działania 

przedsiębiorcy. Nie musi tez oznaczać, że działalność firmy została źle zaplanowana lub 

poprowadzona. 

W Unii Europejskiej problem braku wsparcia w sytuacji niepowodzenia biznesowego został 

szczegółowo zdiagnozowany i zalecono realizację tzw. Polityki Nowej Szansy.  

Na stronie www.nowaszansa.gov.pl Ministerstwo Rozwoju opisuje to zagadnienie. Nie ma 

jeszcze dobrej oferty działań w tym zakresie i Ośrodek ma szansę wypełnić tę lukę. Na 

uwagę zasługuje też fakt, że w Polsce zaplanowano wdrożenie odpowiednich działań 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, a przecież wsparcie kierowane do osób 

młodych jest realizowane poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Dlatego ta 

grupa przedsiębiorców powinna zostać zauważona razem ze swoimi problemami 

wynikającymi z niepowodzeń przez lokalnie działające Ośrodki. Psycholog może pomóc 

przedsiębiorcy poradzić sobie w takiej sytuacji bez utraty wiary w swoje możliwości. 

Natomiast doradca biznesowy powinien pomóc zdiagnozować biznesowe przyczyny 

niepowodzeń oraz dokładnie określić, co było wyjątkowego, pozytywnego w przedsięwzięciu, 

które dobiega końca. To bardzo ważna lekcja z punktu widzenia dalszych doświadczeń 

młodego człowieka.  

Bardzo dobrym źródłem inspiracji do przygotowania oferty Ośrodka w tym zakresie jest 

przywołana powyżej strona www.nowaszansa.gov.pl, na której przywołano również 

wypowiedź Winstona Churchilla: 

Sukces nigdy nie jest ostateczny 

http://www.nowaszansa.gov.pl/
http://www.nowaszansa.gov.pl/
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Porażka nigdy nie jest totalna 

Liczy się tylko odwaga 
 

To powinna być wskazówka dla wszystkich podmiotów prowadzących Lokalne Ośrodki 

Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres doradztwa indywidualnego oraz jego wymiar w każdym Ośrodku będzie ustalany 

indywidualnie, zależnie m.in. od potrzeb, skali działania i dostępnych środków finansowych. 

Ważne jest tylko, by na etapie przygotowania dokumentacji Ośrodka precyzyjnie określić 

warunki udzielania tego wsparcia, które zapewnią równe szanse wszystkim klientom (w tym 

zasady organizacji sesji umożliwiające godzenie ról zawodowych i rodzinnych) oraz 

zagwarantują standaryzację wsparcia przy jednoczesnym indywidualnym określeniu potrzeb 

i oczekiwań każdego klienta.  

 

Jak zbudować sieć kontaktów? 

Spotkania sieciujące 

Kto mi pomoże rozwiązać problem? 

Wsparcie indywidualne 

Jak wpływać na klimat biznesowy? 

Rada Młodych Przedsiębiorców 

Gdzie znaleźć przepisy na rozwój? 

Biblioteka przedsiębiorcy 

 

Dobrze przygotowana oferta wspierania młodych przedsiębiorców powinna być kierowana 

wyłącznie do tej grupy osób, ale również powstawać z ich udziałem. Zaangażowanie 

odbiorców wsparcia jest warunkiem niezbędnym dla utrzymania w dłuższym okresie 

zainteresowania tych samych osób działaniami Ośrodka.  

Oczywiście, Ośrodek może skupić się przede wszystkim na wprowadzaniu młodych osób 

w świat biznesu i promowanie kompetencji przedsiębiorczych. Wówczas będzie 

koncentrował się na pozyskaniu nowych klientów. Jednak o jego roli w środowisku lokalnych 

Ośrodek  

powinien promować wśród młodych osób 

odwagę w biznesie,  

zwiększać szanse na osiągnięcie sukcesu  

i wspierać w sytuacjach kryzysowych. 
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firm zadecyduje oferta kierowana do przedsiębiorców i pozwalająca im uzyskać szanse 

wpływu na to, w jakich warunkach działają. 

W opisie działań networkingowych (powyżej) przedstawiliśmy znaczenie inicjatyw 

polegających na inicjowaniu i koordynowaniu pracy różnych organów skupiających młodych 

przedsiębiorców. Jednym z proponowanym przez nas rozwiązań jest Rada Młodych 

Przedsiębiorców. 

Ośrodek może pełnić rolę inicjatora powołania Rady i ułatwić organizację przeprowadzenia 

wyboru jej członków, w tym: 

 zebrać i upowszechnić kandydatury,  

 udostępnić formularz do głosowania on-line i/lub urnę do wrzucania głosów,  

 promować działalność Rady i udział w wyborach podczas różnych wydarzeń,  

 zapewnić wsparcie doradcze na etapie określania celu i sposobu działania, wyboru 

władz. 

Wybrana i działająca Rada powinna być partnerem Ośrodka w różnych działaniach. Jej 

członkowie mogą też należeć do zespołów wspierających działalność Ośrodka. 

Inicjatywa utworzenia Rady może pochodzić od Ośrodka, ale nie powinien on pełnić żadnych 

funkcji nadzorczych lub kontrolnych nad jej działalnością. Powinien natomiast przygotować 

materiały przedstawiające korzyści dla młodych przedsiębiorców z działania w ramach 

takiego grona. Informację taka powinna powstać z zachowaniem zasad komunikacji 

z osobami młodymi, które przedstawiliśmy w dalszej części niniejszego Modelu. Dostęp do 

tej informacji powinien być możliwy dla wszystkich zainteresowanych. Na etapie 

powoływania Rady konieczne jest też przeprowadzenie konsultacji w lokalnym środowisku 

młodych przedsiębiorców. To wszystko zagwarantuje, że Rada nie będzie odbierana jako 

rozwiązanie narzucone odgórnie. Nie będzie również postrzegana jako wybrana przez grupę 

znających się osób, współpracujących już z Ośrodkiem. Wiarygodność jest dla młodych ludzi 

bardzo ważna dla okazania zainteresowania i włączenia się w działania. 

Na etapie tworzenia Modelu nie można przesądzać o zadaniach Rady i zakresie jej 

działania. W każdym środowisku może to wyglądać inaczej. Jednak niezależnie od 

przyjętych rozwiązań, Rada będzie elementem integrującym środowisko młodych 

przedsiębiorców oraz będzie partnerem Ośrodka, który ułatwi wsłuchanie się w potrzeby 

i oczekiwania klientów. Jeżeli młodzi ludzie będą mieli wystarczająco dużo dobrych 

pomysłów i determinacji do ich prezentowania, to mogą stać się również partnerem władz 

lokalnych i wspólnie tworzyć klimat dla prowadzenia biznesu. 

W ten sposób inicjatywy Ośrodka mogą mieć wpływ na różne dziedziny życia w środowisku 

lokalnym. 
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Jak zbudować sieć kontaktów? 

Spotkania sieciujące 

Kto mi pomoże rozwiązać problem? 

Wsparcie indywidualne 

Jak wpływać na klimat biznesowy? 

Rada Młodych Przedsiębiorców 

Gdzie znaleźć przepisy na rozwój? 

Biblioteka przedsiębiorcy 

 

Biblioteka przedsiębiorcy, o której pisaliśmy powyżej, w części dotyczącej wspierania przez 

Ośrodek osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, będzie również przydatna 

wszystkim klientom, którzy już prowadzą firmę. Wynika to m.in. z potrzeby stałej aktualizacji 

informacji o obowiązującym prawie, stawkach itp. Warto również sięgać po literaturę w 

poszukiwaniu nowych pomysłów. 

Specjalne pozycje na bibliotecznej półce powinny być przygotowane dla osób 

doświadczających sytuacji kryzysowych w firmie. Realizacja Polityki Nowej Szansy powinna 

obejmować również dostęp do literatury, która tłumaczy znaczenie niepowodzeń 

biznesowych w sposób odbiegający od poszukiwania winnych i odczuwania osobistej klęski. 

W niektórych krajach istnieją specjalne fundusze udzielające wsparcia na założenie firmy 

tylko tym osobom, które doświadczyły już niepowodzenia w biznesie. Twórcy takich 

rozwiązań głośno mówią o tym, że takie osoby podejmują kolejne wyzwania rynkowe z 

wykorzystaniem zdobytych doświadczeń i dużą świadomością niebezpieczeństw, co 

sprawia, że ich kolejne firmy działają znacznie dłużej. Dobrze dobrana literatura może 

istotnie wzmocnić osoby doświadczające sytuacji kryzysowych, co przełoży się nie tylko na 

ich kolejne decyzje o własnej firmie, ale pomoże również wejść na rynek pracy z poczuciem 

zdobycia ważnych doświadczeń, a nie ze świadomością poniesionej klęski. 

 

1.3 Chcę być przedsiębiorczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie każdy, kto chce być przedsiębiorczy, musi prowadzić firmę. 

Przedsiębiorczość ma szersze znaczenie – można powiedzieć, że to 

umiejętności korzystnego sprzedawania. Sprzedawania towarów i usług, 

ale również wiedzy, umiejętności, pomysłów itd. A dlaczego korzystnego? Bo 

sprzedać to jedno, ale odpowiednio na tym zyskać – to dopiero sztuka. A 

zatem prowadzenie własnej firmy to tylko jedna z możliwości wykazania się 

przedsiębiorczością. Korzystnie sprzedawać można również usługi czy towary 

w imieniu swojego pracodawcy albo podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

kompetencje. Na byciu przedsiębiorczym można zyskać nie tylko 

pieniądze czy wymarzoną pracę, ale także zbudować świadomość 

własnej wartości albo nauczyć się podejmować ryzyko. 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a8

6
 

Istnieje w powszechnej świadomości połączenie pojęcia przedsiębiorczości z przedsiębiorcą. 

Zauważyliśmy, że związek tych dwóch określeń nie jest relacją symetryczną. Każdy 

przedsiębiorca musi być przedsiębiorczy, ale przedsiębiorczość przydaje się 

wszystkim, nawet tym osobom, które nie planują prowadzenia własnej firmy. Dlatego 

uważamy, że istotną częścią oferty Ośrodka powinno być wspieranie przedsiębiorczości 

w oderwaniu od zagadnień związanych z planowaniem i prowadzeniem własnej firmy.  

Oferta Ośrodka, którą przedstawiamy w niniejszym Modelu, obejmuje działania kierowane do 

młodzieży szkolnej. Proponujemy organizację spotkań warsztatowych w szkołach oraz 

przygotowanie indywidualnego wsparcia doradczego. Warto zadbać też o zamieszczenie 

starannie opracowanej informacji na stronie internetowej Ośrodka. Część młodzieży, która 

nie będzie skoncentrowana na zajęciach, chętnie sięgnie po te informacje w chwili, gdy 

będzie miała pierwsze wątpliwości dotyczące postępowania na rynku pracy. Zdarzy się 

zapewne też tak, że osoby uczestniczące w spotkaniu będą chciały przekazać informacje 

koleżankom i kolegom. Dla nich internetowy poradnik będzie zawierał cenne wskazówki. 

Mamy świadomość, że niektóre Ośrodki mogą wdrożyć tę część oferty dokładnie na 

podstawie naszych podpowiedzi. W największych miastach, w których działa wiele szkół, 

personel ośrodka nie będzie mógł dotrzeć do wszystkich zainteresowanych młodych osób. 

W takiej sytuacji proponujemy skoncentrować się na przygotowaniu kadry do prowadzenia 

takich zajęć. To może być grupa zewnętrznych współpracowników Ośrodka, których 

Ośrodek rekrutuje, przeszkala i dla których planuje zajęcia. Takie rozwiązanie wiąże się też 

z koniecznością ponoszenia kosztów wynagrodzeń. Można też rozważyć cykliczne szkolenia 

dla nauczycieli i doradców zawodowych, którzy w swoich szkołach będą prowadzić zajęcia 

grupowe firmowane przez Ośrodek. Natomiast zespół Ośrodka skoncentruje się na 

dodatkowym wsparciu indywidualnym dla młodzieży szukającej porady w konkretnej sprawie. 

 

Po co w życiu przedsiębiorczość? 

Zajęcia grupowe w szkołach 

Co i jak robić, by zarabiać? 

Spotkania indywidualne 

Jak sprzedać siebie? 

Dla tych, którzy nie chcą mieć firmy 

Na rynku pracy, czyli gdzie? 

Promocja wiedzy o rynku pracy 

 

Profil kompetencji przedsiębiorcy, który przedstawiliśmy w poprzednich rozdziałach 

niniejszego Modelu, wskazuje, że cechy wspierające osiąganie sukcesu biznesowego 

zwiększają również szansę na powodzenie w innych aspektach życia człowieka. Możemy tu 

wskazać np. komunikatywność. Umiejętność jasnego formułowania wypowiedzi, logicznego 

argumentowania, ale też słuchania rozmówcy, nie tylko przydaje się podczas rozmowy 

z potencjalnym klientem czy partnerem biznesowym. Również w życiu prywatnym ułatwia 

nawiązywanie i podtrzymywanie relacji. Sprawia, że inne osoby mają do nas duże zaufanie, 

bo wiedzą, jaka jest nasza opinia w danej sprawie i dlaczego tak właśnie ją formułujemy. 

Mają też pewność, że ich zdanie zostanie wysłuchane i wzięte pod uwagę w dalszych 
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kontaktach. Zatem praca nad rozwojem wybranych kompetencji jest ważna również dla tych 

osób, które nie prowadzą firmy. 

Na potrzeby opisu zadań Ośrodka pozostawimy jednak na boku korzyści dla prywatnych 

relacji wynikające z dobrze rozwiniętych umiejętności miękkich. Chcemy przekonać młode 

osoby, że w życiu zawodowym warto być przedsiębiorczym nawet wówczas, gdy nie 

chce się być przedsiębiorcą 

W każdym okresie działania Ośrodek może podejmować współpracę ze szkołami 

i uczelniami działającymi lokalnie. Zajęcia łączące zagadnienie przedsiębiorczości 

z poruszaniem się po rynku pracy powinny być kierowane do osób, które przygotowują się 

do poszukiwania zatrudnienia.  

Program każdego spotkania może być dowolnie modyfikowany, ale należy zwrócić uwagę na 

dwie podstawowe kwestie: 

 kompetencje przedsiębiorcy jako źródło powodzenia w innych obszarach życia 

człowieka, 

 rynek pracy jako specyficzny segment rynku, na którym również dokonuje się 

transakcji kupna-sprzedaży. 

W siemianowickim Ośrodku Smaki biznesu organizujemy spotkania, które trwają dwie 

godziny, co pozwala utrzymać zainteresowanie młodzieży. Pracujemy metodą warsztatową. 

Można wprowadzić też elementy gry edukacyjnej. Każdy uczeń lub student powinien wyjść 

z zajęć z naszkicowanym schematem strategii marketingowej swojego wejścia na rynek 

pracy. Punktem wyjścia musi być określenie cech wyróżniających grupę klientów 

(osób/podmiotów kupujących) i analiza ich potrzeb. Następnie należy nazwać ofertę z 

uwzględnieniem mocnych stron osoby wchodzącej na rynek pracy (sprzedającej na rynku) 

oraz zdiagnozowanych potrzeb odbiorców. 

Ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczniów podczas testowania Ośrodka Smaki biznesu 

wykazały, że część młodzieży chętnie wzięłaby udział w kolejnych sesjach warsztatowych. 

Warto się zastanowić, czy podstawowa oferta obejmująca sesję dwugodzinną nie może być 

uzupełniona kolejnymi sesjami warsztatowymi dla osób zainteresowanych. W tym miejscu 

trzeba też zauważyć, że organizacja na terenie szkoły  zajęć, które trwają 120 minut, jest 

dość trudna. Jeżeli warsztaty są przeprowadzane w czasie lekcji, to najczęściej młodzież 

uczestniczy w nich przez dwie godziny lekcyjne i jedną przerwę (czyli np. 105 minut). Przy 

planowaniu programu spotkania trzeba to wziąć pod uwagę. 

Każda uczestniczka i każdy uczestnik spotkania powinien po sesji wiedzieć, jak świadomie 

przygotować się do przedstawienia swojej oferty, pozyskania odbiorcy (pracodawcy) i jak to 

zrobić najkorzystniej, czyli z uwzględnieniem swoich oczekiwań dotyczących zatrudnienia. 

Te oczekiwania to czasami wysokość wynagrodzenia, ale często to uzyskanie zatrudnienia 

w konkretnej branży, w określonym środowisku, z uwzględnieniem specyficznych oczekiwań 

organizacyjnych, możliwości udziału w szkoleniach itd. Takie oczekiwania też warto 

precyzyjnie nazwać, bo zapłata na rynku pracy to nie tylko wynagrodzenie, ale również inne 

czynniki, np. możliwości rozwoju i poczucie stabilizacji. 
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Zanim jednak przedstawiciele Ośrodka będą mogli wejść do szkoły i spotkać się z młodzieżą, 

muszą zainteresować swoją ofertą dyrektorów szkół, nauczycieli i doradców zawodowych. 

Nie ma problemu jeśli szkoła należy do grona stałych partnerów Ośrodka a nawet jest 

podmiotem współprowadzącym. Zasady takiej współpracy mogą być ustalane z góry 

i szczegółowo planowane. W innych przypadkach należy korzystać z różnych możliwości 

prezentacji oferty Ośrodka.  

Doskonałą okazją do nawiązania współpracy jest Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) 

organizowany jesienią każdego roku przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 

Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – http://www.sdsiz.com.pl/. Każda edycja OTK ma 

wyznaczone inne hasło wiodące. Kolejna inicjatywa, która może wspierać aktywność 

Ośrodka, to Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W Polsce koordynacją wydarzeń zajmuje 

się Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – 

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/. Warto też uważnie przyglądać się wydarzeniom 

lokalnym, np. targom pracy i przedsiębiorczości. To doskonałe okazje do nawiązania 

współpracy ze szkołami uczelniami.  

Z kolei dobrze przygotowane spotkanie, poprowadzone przez osoby mające dużą wiedzę na 

temat przedsiębiorczości i marketingu oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą, zapewni, że 

inicjatywa organizacji kolejnych spotkań będzie wychodziła również od dyrektorów szkół. 

 

Po co w życiu przedsiębiorczość? 

Zajęcia grupowe w szkołach 

Co i jak robić, by zarabiać? 

Spotkania indywidualne 

Jak sprzedać siebie? 

Dla tych, którzy nie chcą mieć firmy 

Na rynku pracy, czyli gdzie? 

Promocja wiedzy o rynku pracy 

 

W trakcie spotkań organizowanych w szkołach i na uczelniach (opisanych powyżej) młodzież 

zapewne będzie formułować dużo pytań odnoszących się do sytuacji indywidualnych. Krótki 

czas zaplanowany na realizację programu spotkania nie pozwali prowadzącym odnieść się 

do wszystkich poruszonych spraw. W niektórych przypadkach osoby zgłaszające problem 

mogą nie być zainteresowane dyskusją o nim na forum grupy. Dlatego już na wstępie zajęć 

grupowych uczestnicy powinni zostać poinformowani o możliwości udziału w spotkaniach 

indywidualnych, najczęściej organizowanych w siedzibie Ośrodka i w takich godzinach, żeby 

młodzież nie miała problemu pogodzenia ich z obowiązkami szkolnymi. 

Zakres tematyczny takich spotkań jest trudny do określenia, bo problemy zgłaszane przez 

młodzież mogą dotyczyć różnych spraw. Ośrodek może udzielać porad w ramach swoich 

zadań oraz w granicach kompetencji współpracowników. Jeżeli jakaś sprawa wykracza poza 

te ramy, to Ośrodek powinien wskazać młodemu człowiekowi właściwego adresata jego 

sprawy.  

http://www.sdsiz.com.pl/
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/
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Sesje indywidualne organizowane przez Ośrodek dla uczniów i studentów powinny dotyczyć 

przede wszystkim pracy nad diagnozowaniem kompetencji i wskazania sposobów ich 

rozwijania. Można też wspierać analizę mocnych stron klienta oraz pokazywać mu 

możliwości dalszych działań w tym zakresie. Spotkania indywidualne powinny też 

konsekwentnie odsłaniać przed młodymi ludźmi tajniki współczesnego rynku pracy, w tym 

przygotowywać do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. 

Liczba godzin wsparcia indywidualnego udzielanego danej osobie będzie zależała od wielu 

czynników. W przypadku jednorazowej sesji można ją dokumentować w standardowy 

sposób zawierający informacje o uczestniku, rodzaju udzielonego wsparcia i długości trwania 

spotkania. W przypadku podjęcia dłuższej współpracy (obejmującej kilka sesji, w tym sesje 

prowadzone przez różnych specjalistów – np. psychologa i doradcę zawodowego) celowe 

jest założenie odpowiedniej karty klienta, która umożliwi odtworzenie diagnozy problemu, 

przyjętych na wstępie ustaleń co do zasad współpracy oraz zakresu już zrealizowanych 

zadań. 

Pozostaje do rozważenia przez każdy Ośrodek problem, czy indywidualne wsparcie 

kierowane do osób, które nie planują założenia firmy, będzie kierowane tylko do uczestników 

zajęć grupowych promujących kompetencje przedsiębiorcy. Możliwa jest też taka opcja, że 

na spotkania indywidualne mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy młodzi ludzie 

zainteresowani poradą, z pominięciem wcześniejszego udziału w zajęciach organizowanych 

w szkołach i na uczelniach. W siemianowickim Ośrodku Smaki biznesu przyjęliśmy, że 

spotkania indywidualne są kolejnym etapem działań promujących przedsiębiorczość 

i kompetencje przedsiębiorcy oraz służą rozwiązywaniu indywidualnych problemów, które 

zostały ujawnione podczas dyskusji nad strategią marketingową wejścia na rynek pracy. 

 

Po co w życiu przedsiębiorczość? 

Zajęcia grupowe w szkołach 

Co i jak robić, by zarabiać? 

Spotkania indywidualne 

Jak sprzedać siebie? 

Dla tych, którzy nie chcą mieć firmy 

Na rynku pracy, czyli gdzie? 

Promocja wiedzy o rynku pracy 

 

Niezależnie od tego, czy spotkania indywidualne będą organizowane tylko dla uczestników 

zajęć grupowych, czy dla wszystkich chętnych młodych ludzi, to wielu potencjalnych klientów 

nie skorzysta z żadnej z tych form oferty. Niektórzy nie będą mogli być obecni w ustalonym 

terminie, inni nie będą uważnymi słuchaczami. Może się też zdarzyć, że przedstawiciele 

Ośrodka nie dotrą do wszystkich szkół. Prawdopodobnie w otoczeniu uczestników spotkań 

(w rodzinie, w gronie kolegów) znajdą się też osoby, które nie uczestniczą w edukacji, 

a które mogą być zainteresowane tematem wykorzystania kompetencji przedsiębiorcy 

w poruszaniu się po rynku pracy. Dla wszystkich tych osób Ośrodek powinien przygotować 

przystępny poradnik w wersji online. Młodzi ludzie nie lubią czytać długich tekstów, oczekują 

też prostego języka i bezpośrednich zwrotów (więcej na ten temat piszemy w dalszej części 
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niniejszego Modelu), poradnik musi odpowiadać na te potrzeby i w sposób przyjazny dla 

osób młodych przedstawiać najważniejsze informacje o umiejętności sprzedaży na rynku 

pracy. 

Poradnik można opracować na etapie przygotowania do otwarcia Ośrodka. Można też jego 

zakres i formę konsultować z lokalną młodzieżą w trakcie pierwszych spotkań. To wzmocni 

poczucie, że oferta Ośrodka jest współtworzona przez osoby młode. Ponadto, fakt iż 

zgłoszone przez daną osobę lub środowisko propozycje znajdą się na stronie internetowej 

Ośrodka, będzie skłaniał do zajrzenia na tę stronę już jakiś czas po udziale w spotkaniu oraz 

do polecenia tej strony swoim znajomym. Poradnik nie musi mieć wersji raz przygotowanego 

i zamkniętego pliku. Może być systematycznie uzupełniany (zawsze musi być aktualny) 

i obejmować zdjęcia z różnych wydarzeń oraz np. rysunki przygotowane przez młodzież (np. 

w ramach mini konkursów powiązanych z poszczególnymi spotkaniami). To wszystko też 

będzie miało odzwierciedlenie w popularności strony w lokalnym środowisku młodzieży. 

 

Po co w życiu przedsiębiorczość? 

Zajęcia grupowe w szkołach 

Co i jak robić, by zarabiać? 

Spotkania indywidualne 

Jak sprzedać siebie? 

Dla tych, którzy nie chcą mieć firmy 

Na rynku pracy, czyli gdzie? 

Promocja wiedzy o rynku pracy 

 

Istotą oferty Ośrodka kierowanej do osób młodych, które nie planują podjęcia działalności 

gospodarczej, jest promocja kompetencji przedsiębiorczych pomagających poruszać się po 

rynku pracy, gdzie również dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży. 

Trzeba pamiętać, że młodzież ma w szkole zajęcia na temat przedsiębiorczości. Treści 

nauczania przedmiotów szkolnych związanych z przedsiębiorczością obejmują przede 

wszystkim zagadnienia dotyczące ekonomii oraz działalności człowieka w życiu 

gospodarczym i społecznym. Obejmują również tematy z psychologii, socjologii, 

zarządzania, prawa pracy, z zakresu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

marketingu oraz wiedzy o sobie itd. 

Cele kształcenia w ramach przedsiębiorczości w szkole zostały określone w podstawach 

programowych. Wśród nadrzędnych treści znajdują się:  

 komunikacja i podejmowanie decyzji,  

 gospodarka i przedsiębiorstwo,  

 planowanie i kariera zawodowa,  

 zasady etyczne.  

Po zakończeniu kształcenia w szkole uczeń powinien potrafić wyjaśnić zasady 

funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządzić prosty biznesplan. Musi umieć także dokonać 

charakterystyki mechanizmów funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz określić 
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rolę państwa w gospodarce. Ważne jest, aby uczeń umiał dokonać analizy aktualnych zmian 

i tendencji w gospodarce świata i Polski oraz rozróżniał i porównywał różne formy 

inwestowania oraz był świadomy ryzyka wynikającego z inwestowania. 

Zdaniem wielu ekspertów, nauka przedsiębiorczości nie zawsze jest praktyczna i pobudza 

młodzież do własnych inicjatyw. Niektórzy twierdzą nawet, że przedsiębiorczości nie da się 

nauczyć od podstaw. Dzieci uczone od najmłodszych lat samodzielności, zaradności 

i odpowiedzialności mają o wiele większe szanse zostać przedsiębiorcami niż pozbawieni 

takiego wpływu w dzieciństwie absolwenci uczelni biznesowej. 

W Unii Europejskiej przedsiębiorczości uczy się w różnych trybach. Można wyróżnić trzy 

główne podejścia: naukę międzyprzedmiotową, naukę w ramach konkretnych lekcji (np. 

przedmiotów społecznych, matematyki, IT) oraz naukę w ramach osobnego przedmiotu. 

W wielu krajach próbuje się uczyć przedsiębiorczości tak, aby uczniowie mieli kontakt ze 

światem biznesu. Przykładem może być Austria, gdzie przedsiębiorcy uczestniczą 

w tworzeniu programu nauczania i odpowiadają za jego praktyczną stronę. 

W Polsce nauczanie przedsiębiorczości jest stale doskonalone, ale młodzież ciągle nie 

wymienia tych zagadnień w grupie swoich ulubionych. Z drugiej strony, poruszanie się po 

rynku pracy wymaga również znajomości zasad marketingowych i rozwoju umiejętności 

miękkich. Przygotowanie do rozmowy z potencjalnym pracodawcą nie może polegać na 

zebraniu świadectw potwierdzających wykształcenie i doświadczenie. Poczucie własnej 

wartości, umiejętności autoprezentacji i samooceny są bardzo ważne podczas poszukiwania 

pracy. Dzisiejszy świat wymusza pewne postawy, przede wszystkim kreatywność 

w rozwiązywaniu problemów, wytrzymałość, konsekwencję w działaniu, asertywność. Nie 

można bać się podejmowania decyzji i zdecydowania w działaniu. Zdolności twórczego 

myślenia, umiejętności negocjacji i analizy sytuacji są integralną częścią dochodzenia do 

wyznaczonych celów. Młodzież często nie dostrzega praktycznego zastosowania dla 

informacji o swoich mocnych stronach. Dlatego nie podejmuje starań dla ich rzetelnego 

określenia i ciekawego zaprezentowania. Nie mówi o nich z entuzjazmem.  

Dlatego tak ważne jest przystępne wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. 

Przedstawienie podmiotów, które na nim działają, i otoczenia tego rynku. Młodzi powinni 

rozróżniać instytucje rynku pracy i wiedzieć, czego mogą oczekiwać od każdej z nich. 

Powinni starannie przeanalizować swoje umiejętności sprzedaży na rynku pracy.  

Rolą Ośrodka jest przygotowanie w sposób przyjazny dla młodych ludzi informacji ogólnych 

o rynku pracy oraz o lokalnym rynku pracy. Powinno powstać coś w rodzaju przewodnika, 

nawigacji, która ułatwi pokonywanie kolejnych zakrętów i dotarcie do celu. 

Z naszego doświadczenia wynika, że nawet informacja o sposobach poszukiwania pracy jest 

dla młodzieży dużym zaskoczeniem. Dyskusja o poszukiwaniu pracy „z polecenia” jest 

zwykle bardzo ożywiona i zaczyna się od wskazywania roli tajemniczych układów, 

znajomości, a kończy na określeniu, czyje zaufanie pozyskałem swoim zaangażowaniem np. 

w przygotowania do biegu terenowego, w organizację zbiórki książek, w redakcję szkolnej 

gazetki. Co zrobiłem, żeby wypracować sobie „dobrą markę” i jak moje zaangażowanie 

świadczy o mnie. 
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Oferta Ośrodka dotycząca prezentacji rynku pracy realizowana może być podczas 

specjalnych spotkań grupowych, porad indywidualnych albo tylko poprzez stronę internetową 

Ośrodka. Ważne jest, żeby ułatwiała zrozumienie podmiotów działających na rynku pracy, 

prezentowała rządzące nim mechanizmy i ułatwiała młodym osobom bezpieczne dojście do 

celu. Zawsze trzeba sobie jednak odpowiedzieć, jak daleko Ośrodek ma „zagospodarować” 

cały temat rynku pracy. W naszej opinii powinien skoncentrować się na tych aspektach, które 

dotyczą przedsiębiorczości i wykorzystania kompetencji przedsiębiorcy w poruszaniu się po 

rynku pracy. Zatem nasza nawigacja po rynku pracy powinna być skoncentrowana na 

działaniach marketingowych. 

 

 

Rozdział III.2  

 

A. Sesje doradcze 

Rekomendujemy stosowanie modelu pracy doradczej, którego celem jest zwiększenie 

świadomości swoich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dzięki niej 

łatwiej młodym ludziom rozwijać kompetencje w zgodzie ze sobą. Stosowanie tego modelu 

ma wpływ na rozwijanie istotnej umiejętności – employability (zatrudnialność). To inaczej 

umiejętność ustawicznej aktualizacji swoich umiejętności i dopasowania do oczekiwań 

rozwijającego się rynku pracy. Wymagania współczesnego rynku pracy sprawiają, iż bez 

względu na to, czy planujemy prowadzić własną firmę, czy pracować na tzw. etat, to 

w każdym z tych przypadków musimy być bardzo dobrze zorientowani w branży i jej 

trendach. 

Model pracy doradczej składa się z trzech podstawowych części: 

1. Mogę – taka jest też potrzeba i możliwości rynku. 

2. Chcę – lubię to robić, w tym się spełniam, tutaj czuję satysfakcję, tutaj są moje 

wartości związane z pracą i życiem. 

3. Potrafię – umiem, posiadam cechę, kompetencje, tutaj są moje mocne strony. 

Katalog 

usług 

Wzory  

druków 

Przygotowanie 

informacji 

Scenariusze 

zajęć 

Programy 

szkoleń 

Procedury 

działania 
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W ramach każdej części pogłębiane są niżej wymienione obszary: 

1. Samopoznanie – diagnozowanie – chcę/potrafię 

2. Rynek pracy – mogę  

3. Działanie własne (aktywności, wolontariaty, praktyki) – mogę/chcę/potrafię 

4. Procesy decyzyjne – potrafię  

5. Współczesna ścieżka kariery (poznawanie ścieżek innych osób, planowanie swojej) – 

potrafię/chcę/mogę 

 

W zależności od stopnia zaawansowania osoby/grupy oraz potrzeb wdrażanie tego 

rozwiązania modelowego możemy rozpocząć w dowolnym punkcie.  

 Jeśli grupa ma już dużą świadomość własnych kompetencji, warto rozwijać jej 

świadomość z obszaru „mogę” – a więc koncentrować się na oczekiwaniach 

pracodawców, współczesnych narzędziach związanych z budowaniem marki 

osobistej (tzw. personal branding) czy budowaniem ścieżki kariery w konkretnym 

obszarze. 

 Jeśli jednak grupa nie ma świadomości własnych kompetencji ani predyspozycji, 

koncentrujemy się przede wszystkim na obszarach „potrafię” i „chcę”, powoli 

włączając treści „mogę”, wskazując na punkty styczności z nim. 

 

CHCĘ i POTRAFIĘ 

 

1. Samopoznanie – diagnozowanie  

Celem rekomendowanych ćwiczeń jest poznanie i/lub bliższe przyjrzenie się przez młodą 

osobę swoim zasobom w kontekście zawodowym i edukacyjnym. 

  

Istotne w diagnozowaniu jest: 

 określenie obszaru, który jest diagnozowany, i dokładne omówienie (po wykonaniu 

ćwiczenia), jak ten obszar wpływa na nasze zadowolenie i efektywność w pracy, np. 

diagnoza naszych cech osobowości, mocnych stron, zainteresowań itp. 

 

  

Mogę 

Chcę Potrafię 
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 przeznaczenie czasu na refleksję nad obszarem – czy osoba korzystająca 

z doradztwa zgadza się z tym, jaki ma wynik testu, lub jak widzą ją w tym obszarze jej 

koledzy/koleżanki, czy faktycznie chcę swoją mocną stronę/zainteresowanie dalej 

rozwijać itd. 

 szczegółowe omówienie w grupie/indywidualnie wyników – co one oznaczają i jak 

mogą przełożyć się na wybór dalszego kształcenia i życie zawodowe, jak w świecie 

pracy można daną kompetencję wykorzystać, np. dobra organizacja pracy lub 

kreatywność. 

 warto wzmacniać u młodzieży wiedzę na temat zasobów w czasie kolejnych ćwiczeń 

– łączyć je ze sobą, dyskutować na ich temat. 

 obok kompetencji miękkich warto także podkreślać kompetencje twarde czy 

zdolności: matematyczne, językowe, analityczne, techniczne (manualne) - to co w 

szkole każdy uczeń może u siebie i innych obserwować. Warto zachęcić nauczycieli, 

by udzielali uczniom delikatnych i pozytywnych informacji zwrotnych na temat 

poszczególnych elementów ich pracy: np. pisania wypracowań, zdolności 

językowych, abstrakcyjnego myślenia itp. W ten sposób wzmacniane będą zarówno 

świadomość mocnych stron jak i indywidualne poczucie kompetencji i sprawczości 

uczniów. 

 

 
 

 

Propozycje ćwiczeń: 

 

Uwaga!  

Dokonując wyboru ćwiczenia, należy zwrócić uwagę na ich adekwatność do: 

 potrzeb grupy/indywidualnych – czy grupa/osoba w tej chwili potrzebuje tej wiedzy, 

Cechy osobowości 

 

Zainteresowania 

Role zespołowe 

 

Motywacje 

 

Zdolności 
 

Wartości 

 

Style życia 

 

Preferencje 

 

Aspiracje 

 

Postawy 

 

Doświadczenie 

 

Talenty 

 

Diagnoza 
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 czy grupa/osoba jest gotowa na dane ćwiczenie – np. w kontekście zbudowania 

bezpiecznej atmosfery, serdeczności, czy ćwiczenie odpowiada temperamentowi 

grupy/osoby itp., 

 jak powinnam/powinienem przygotować się do poprowadzenia tego ćwiczenia (czy 

moja wiedza na temat np. zawodów, cech osobowości jest wystarczająco dobra, czy 

zapewnię grupie odpowiednie materiały, bezpieczną atmosferę itd.). 

 wszystkie proponowane ćwiczenia zaprojektowane są tak, by przeprowadzić je 

stacjonarnie. Warto się jednak zastanowić, czy w niektórych przypadkach nie można 

wykorzystać pracy zdalnej (np. media społecznościowe). Na Facebooku można 

utworzyć zamkniętą grupę i w ten sposób przeprowadzić część ćwiczenia lub jego 

dodatkowy element, np. związany z wyszukiwaniem informacji w Internecie. Z tego 

też powodu przy ćwiczeniach, niektórych tekstach wskazaliśmy hasztagi (#) 

wykorzystywane na Facebooku. 

 

 

MOJE ZAINTERESOWANIA
1: 

#zainteresowania, #pasje, #czaswolny, #czasposzkole 

Cel: samopoznanie, inspiracja do poszukiwania i rozwijanie zainteresowań. 

Instrukcja:  

Chcąc rozwijać pasję, zainteresowanie, trzeba spróbować wielu rzeczy.  

 Wymień swoje zainteresowania/pasje, rzeczy, które lubisz robić w swoim wolnym 

czasie. 

 Zastanów się przez chwilę i pomyśl o zainteresowaniach/pasjach innych osób. 

 Jakie nowe zainteresowania chciałbyś/chciałabyś rozwinąć? Z jakiego powodu? 

 W jaki sposób możesz je rozwinąć? 

 

 

        

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

Ćwiczenie można zrealizować zarówno w grupie (uczniowie pracują 

indywidualnie, a potem dyskutują na ten temat), jak i na 

indywidualnym spotkaniu doradczym. 

 

 

MAPA PRACY I PIRAMIDA PRIORYTETÓW2 

                                                           
1
 W: Pisula D. "ABC Doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza", KOWEZiU, Warszawa 2010, str. 60 

2
 Ibidem, str. 61 

ZAINTERESOWANIA, KTÓRE CHCIAŁBYM/-AŁABYM ROZWINĄĆ: 

CIEKAWE ZAINTERESOWANIA INNYCH OSÓB: 

MOJE ZAINTERESOWANIA: 

http://www.euroguidance.pl/publikacje/rozmowa_doradcza.pdf
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#praca, #wartości, #kariera, #korporacja, #pracanaswoim, #żaglemsteremokrętem 

Cel: analiza wartości związanych z pracą, walidacja wartości 

Instrukcja: 

W chmurki mapy myśli wpisz cechy, jakie powinna mieć Twoja praca: Moja praca powinna 

być... 

     

 

Następnie cechy pracy wpisz w piramidę. Postaraj się stworzyć ich hierarchę, wybierz cechy 

ważniejsze i mniej ważne. 

 

 

Ćwiczenie to wykonywane jest w pracy indywidualnej. Jeśli chcemy poruszyć 

kwestie wartości w pracy grupowej, wówczas dzielimy grupę na mniejsze zespoły 

(3-osobowe) lub w pary i zachęcamy do dyskusji na ten temat, wykorzystując mapę 

myśli i diagram. 

 

 

I 

II stopień 

ważności 

III stopień ważności 

 

IV stopień ważności 

 

V stopień ważności 
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"PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ ŻYCIOWYCH"3 

#zainteresowania, #wartości, #umiejętności, #sukcesy, #zadowolenie, #doświadczenia 

 

Cele ćwiczenia: 

 Odzyskanie szacunku do samego siebie. 

 Umożliwienie osobie radzącej się rozpoznania swojego dorobku (wiedzy, 

kompetencji, mocnych stron) wykorzystywanego w doświadczeniach zawodowych 

i/lub pozazawodowych. 

 Umożliwienie przetworzenia posiadanych doświadczeń oraz nadanie im sensu 

poprzez powiązanie ich i określenie stałych punktów odniesienia. 

 

Czas trwania: ok. 1 godzina 

 

Przebieg ćwiczenia: 

1 faza: Rozpoznawanie doświadczeń pozytywnych 

2 faza: Ujawnienie dorobku związanego z doświadczeniem 

3 faza: Wybór dorobku, który będzie wykorzystywany w przyszłości. 

 

1. FAZA 

a. Osoba radząca się jest proszona o wskazanie od 7 do 10 doświadczeń, a nawet 

większej ich liczby (15 do 20), konkretnych momentów życia (zawodowego, 

pozazawodowego, działalności w organizacjach itd.) z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

 przeżyte doświadczenia, 

 doświadczenia, z których zachował dobre wspomnienia (pojęcie przyjemności lub 

satysfakcji), 

 doświadczenia, które są w jego odczuciu pozytywne („sukcesy”, nawet niewielkie), 

 

Doradca może wskazać metodę ułatwiającą wybranie takich doświadczeń. Mogą to być: 

 dokonania (zawodowe lub pozazawodowe) – po to, by je wskazać, należy odnieść się 

do wybranych okresów w życiu, 

 prace wykonywane w życiu, zadania wynagradzane lub nie, 

 doświadczenia z życia lub role, jakie osoba pełniła lub pełni w życiu, np. w sytuacjach 

rodzinnych, w relacjach z przyjaciółmi, role społeczne (związane z rekreacją itp.) 

 

Osoba radząca się zapisuje te doświadczenia w postaci tytułów (haseł). 

b. Następnie, jeśli jest ich dużo, wybiera 7 doświadczeń dla niego/niej najważniejszych 

(pod kątem odczuwanej przyjemności, satysfakcji). Osoba radząca się musi zredagować 

dokładny, krótki tekst o tym, co konkretnie robił/robiła Musi opisać początek, etapy 

i koniec swojego działania. 

 

2. FAZA 

W tym momencie zaczyna się rozmowa wyjaśniająca. Jej celem jest umożliwienie osobie 

radzącej się „ponownego przeżycia” jego/jej doświadczeń, odnalezienia pełnej jakości 

emocji, smaku minionej chwili. Chodzi o to, by pomóc klientowi w ponownym przedstawieniu 

                                                           
3
 W: Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ho-Kim M.T., Marti, J. F., nr 12, Warszawa, 1999 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/component/content/category/2-eurodoradztwo?layout=blog&limitstart=0
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jego doświadczeń, umiejscowieniu ich w konkretnym czasie, miejscu, kontekście, 

wyodrębnieniu działania i określeniu celów. Klient wypełnia tabelę doświadczeń (załącznik). 

 

3. FAZA 

Doradca prosi następnie osobę radzącą się o podkreślenie w tabeli jego/jej największych 

zdobyczy (tych, które najczęściej się powtarzają lub są dla niego/niej najistotniejsze). Osoba 

radząca się może także pogrupować synonimy, starać się zidentyfikować prawidłowości 

i poszukać podobieństw pomiędzy pewnymi elementami. 

Można także poprosić o zaznaczenie krzyżykiem tych elementów dorobku, które osoba 

radząca się chciałaby wykorzystać i/lub rozwinąć w swojej przyszłej pracy. 

Można także ponownie podjąć rozmowę, ukierunkowując ją na występujące rozbieżności, 

pobudzając kreatywność klienta. Jakie formy działalności (środowiska itp.) łączące lub 

wykorzystujące te osiągnięcia można by sobie wyobrazić. 

 

Uwagi: 

 Ćwiczenie to na ogół ma efekt pobudzający i strukturalizujący. Osoby radzące się 

czują się dowartościowane. 

 Praca może zostać wykonana podczas jednego lub kilku spotkań. Wszystko zależy 

od łatwości i szybkości, z jaką klient odnajdzie doświadczenia pozytywne, od 

szybszego lub wolniejszego przyswojenia metody dla opisania i uwypuklenia 

osiągnięć. 

 Można także wydawać polecenia, tak by klient wykonał tę pracę w domu. Doradca 

i osoba radząca się mogą także omówić pierwsze doświadczenie wspólnie podczas 

rozmowy, w celu wyjaśnienia metodyki. Osoba radząca się wykonuje pozostałą część 

pracy w domu i powraca z gotowym materiałem na drugą rozmowę. 

 Osoba radząca się powinna sama zapisywać swoje doświadczenia pozytywne 

i dorobek (osiągnięcia). Pozwala to na lepsze uporządkowanie wszystkich elementów 

oraz na pełniejsze przyswojenie poszczególnych pojęć. 

 Ważne jest także, by osoba radząca się odpowiedziała na pytania: 

Jak ocenia to ćwiczenie? Czy pozwoliło ono na dowiedzenie się czegoś o samym sobie? (lub 

pozwoliło na odkrycie nowych lub potwierdzenie już posiadanych informacji na swój temat?). 

Taka ekspresja osoby radzącej się pozwala na wyjaśnienie, poszerzenie wyobrażenia 

o samym sobie. Mówiąc o swoim doświadczeniu nadaje mu się sens. 

 

Ćwiczenie pozwala także przygotowywać się do prezentacji swoich kompetencji, osiągnięć 

w CV, liście motywacyjnym lub w trakcie przyszłej rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Załącznik - TABELA DOŚWIADCZEŃ 

 WIEDZA 

Wykształcenie 

UMIEJĘTNOŚCI 

Kompetencje 

ZACHOWANIE 

Cechy osobowości, 

zdolności, 

właściwości 

WARTOŚCI 

Rzeczy 

ważne 

Doświadczenie nr 

1 

 

 

   

Doświadczenie nr 

2 
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Doświadczenie nr 

... 

 

 

   

 

Ćwiczenie powinno być wykonywane w pracy indywidualnej. 

 

 

 

MENEDŻER IMPRESARIO4 

#autoprezentacja, #mocnestrony, #rozmowakwalifikacyjna, #networking 

 

Cel: autoanaliza, prezentacja własnej osoby, werbalizacja informacji o sobie 

 

Instrukcja: 

Pomyśl, że jesteś menedżerem/menadżerką znanej osoby kierującym jej sprawami 

i dbającym o jej interesy. Twoim zadaniem będzie zaprezentowanie atutów i zalet tej znanej 

osoby w krótkiej 5-minutowej wypowiedzi. Kto jest tą znaną osobą? Kogo będziesz 

prezentował (reklamował)? Siebie samego. Staraj się użyć w wypowiedzi prawdziwych 

informacji o sobie, faktów, które dotyczą Twojego życia. W przygotowaniu swojej wypowiedzi 

uwzględnij informacje o: 

 edukacji, 

 zainteresowaniach, 

 umiejętnościach, 

 osiągnięciach, 

 sytuacjach z twojego życia, z których jesteś dumny, 

 pozytywnych cechach, 

 inne informacje, które uważasz za ważne. 

 

Ćwiczenie można wykonywać w grupie. Wariant indywidualny 

można realizować podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej lub 

przygotowując się do prezentacji pomysłu na biznes, odnosząc 

treść do rzeczywistości – pomysłu na biznes lub oferty pracy. 

 

 

 

SPORTOWIEC5 

#decyzje, #podejmowaniedecyzji, #wewnątrzsterowność, #zewnątrzsterowność,  

 

Cel: 

Umożliwienie uczestnikom/uczestniczkom zastanowienia się nad rolą własnej aktywności 

w swoim życiu i zadanie sobie pytania „Kto decyduje o moim życiu?”. To bardzo ważne 

pojęcie – sprawstwa – nie jest systematycznie przyswajane.  

 

                                                           
4
 W: Pisula D. "ABC Doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza", KOWEZiU, Warszawa 2010, str. 65 

5
 W: Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ho-Kim M.T., Marti, J. F., nr 12, Warszawa, 1999, str. 67 

http://www.euroguidance.pl/publikacje/rozmowa_doradcza.pdf
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/component/content/category/2-eurodoradztwo?layout=blog&limitstart=0
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Przebieg: 

1. Prowadzący prosi uczestników o wymienienie dyscypliny sportowej, o której w danym 

czasie dużo się mówi. Ważne jest, aby były to konkrety, a nie pozostawanie w sferze 

ogólników. 

2. Proponuje następującą sytuację: „Sportowiec, wybitny, członek reprezentacji, 

przyzwyczajony do najlepszych wyników, rozczarował wszystkich podczas ważnych 

zawodów. Po zakończeniu zawodów udziela wywiadu dziennikarzom”. 

3. Prowadzący prosi uczestników, aby wymienili wszystkie możliwe powody, jakie 

sportowiec może podać, aby wyjaśnić ten niespodziewany, słaby wynik. 

4. Prowadzący zapisuje na tablicy wszystkie przyczyny wymienione przez grupę. 

Zachęca do wypowiadania powodów nawet najmniej prawdopodobnych. 

 

Przykładowa lista przyczyn: 

Byłem chory. 

Byłem zmęczony. 

Nie byłem wystarczająco przygotowany. 

Nie byłem skoncentrowany. 

Nie miałem wystarczającej motywacji. 

Nie byłem wystarczająco silny. 

Przeciwnik był lepiej przygotowany. 

Stawka była zbyt ważna. 

Publiczność była wrogo nastawiona. 

Grunt na stadionie był mokry. 

Sprzęt był w złym stanie. 

Samolot był spóźniony. 

Sędzia był stronniczy. 

To wina pogody. 

 

Po sporządzeniu wykazu prowadzący prosi uczestników o wspólne określenie, które 

z przyczyn wydają się być wewnętrzne (W), a które są zewnętrzne (Z). Następnie zapisuje 

wszystkie odpowiedzi w miarę ich podawania, a także te, które wywołują rozbieżności 

w grupie, zapisując litery (W, Z lub obie) obok każdego powodu. 

 

Sposób wykorzystania – omówienia ćwiczenia: 

1. Pierwsze stwierdzenie może odnosić się do ilości i rangi przyczyn zewnętrznych 

w stosunku do wewnętrznych. 

2. Dyskusja nad określeniem przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych ujawnia 

dwuznaczności różnych wymówek oraz znaczenie sposobu ich sformułowania. I tak 

wymówka: Nie byłem wystarczająco wytrenowany może być wewnętrzna, jeśli 

powiemy Za mało trenowałem lub zewnętrzna jeśli powiemy Trener źle mnie 

trenował. 

3. Prowadzący określa, że za przyczyny wewnętrzne uważa się te, które związane są 

z władzą osobistą, jaką dana osoba ma nad swoim życiem, czyli z tym, co daje jej 

możliwość działania i tym samym uczenia się w celu poprawienia swojego działania 

następnym razem. Na przykład Byłem chory jest uzasadnieniem zewnętrznym, 

albowiem nie zależy od panowania danej osoby nad sytuacją. 
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4. Prowadzący podkreśla znaczenie traktowania wydarzeń przeżytych z punktu 

widzenia kontroli, jaką można mieć nad swoim otoczeniem, ponieważ tylko w taki 

sposób doświadczenie może stać się narzędziem uczenia. Kładzie też nacisk na 

znaczenie tego zagadnienia w stosunku do tworzenia swojego projektu zawodowego, 

przypominając każdorazowo, gdy mowa będzie o działaniu i przeszkodach: "Co 

możecie zmienić w tej sytuacji? Co możecie na to poradzić? Od kogo lub czego to 

zależy?” itd. 

 

Podsumowanie 

1. Własna moc sprawcza jest często ignorowana. W większości wypadków ludzie 

powołują się na zewnętrzne przyczyny swoich działań. 

2. Jeśli nie zgadzamy się na czynne włączenie się do jakiejś akcji, pozbawiamy się 

jedynej możliwości skutecznego uczenia się.  

 

 

Ćwiczenie może być realizowane zarówno w grupie, jak i 

indywidualnie. 

 

 

TESTY 

 

Do diagnozy cech osobowości, zainteresowań, wartości, motywacji, ról zespołowych, 

talentów często wykorzystywane są testy. Przed rozpoczęciem ich stosowania warto 

zastanowić się nad ich celowością oraz zgłębić wiedzę na temat obszarów, które badają. 

Zanim zaczniemy stosowanie testów zastanówmy się też:  

 czego z jego wyników dowiedzą się nasi odbiorcy,  

 w jakim stopniu ta wiedza może na nich wpłynąć,  

 co test wniesie w proces pogłębiania samoświadomości?  

Test nie powinien być jedynym narzędziem diagnozującym. Pamiętajmy, że wszystkie testy 

to narzędzia samooceny, które nie są bezbłędne. Wyniki testu należy każdorazowo omówić 

z osobą badaną. Warto podkreślić też rolę obserwacji siebie samego podczas wykonywania 

różnych aktywności w szkole, w czasie wolnym i ocenę stopnia zadowolenia 

z wykonywanych czynności, a nie tylko zdać się na wynik testu. 

 

Jest wiele testów, które dostępne są tylko i wyłącznie dla psychologów (są nimi głównie testy 

osobowości6, testy inteligencji7). Paleta dostępnych narzędzi diagnostycznych dostępnych 

dla doradców zawodowych nie będących psychologami jest także dość szeroka. Poniżej 

prezentujemy testy często stosowane przez doradców zawodowych, które są dostępne 

w otwartych zasobach. Dodatkowo podajemy link do Pracowni Testów Psychologicznych – 

http://www.practest.com.pl/szkolenia-2, gdzie można się dowiedzieć, które testy 

psychologiczne wymagają jakich kwalifikacji oraz szkoleń. 

 

Testy dostępne dla doradców zawodowych nie będących psychologami8: 

                                                           
6
 (np. NEO FFI badający cechy osobowości zgodnie z teorią tzw. Wielkiej Piątki) 

7
 Np. test APIS Z 

8
 Wszystkie te testy są dostępne w sieci jako otwarte zasoby 
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Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – bada predyspozycje zawodowe w sześciu 

obszarach: aktywność kierownicza, innowacyjna, społeczna, metodyczna, przedmiotowa. 

Test ten zawarty jest w publikacji Anny Paszkowskiej-Rogacz „Warsztat metodyczny doradcy 

zawodowego”, wydanej przez KOWEZiU i dostępnej na platformie Euroguidance9.  

 

Test Hollanda – test preferencji zawodowych oparty o teorię Johna Hollanda dotyczącą 

rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do 

środowisk zawodowych. Wyróżnia się sześć typów preferencji: realistyczny, badawczy, 

przedsiębiorczy, społeczny, artystyczny, konwencjonalny. Wariant tego narzędzia dostępny 

jest w ww. pozycji Anny Paszkowskiej-Rogacz i może zostać przeprowadzony nie w formie 

testu a ćwiczenia. 

 

Kotwice Scheina – narzędzie, które pomaga dotrzeć do motywacji oraz wartości związanych 

z pracą. Test i jego opis również znajduje się w publikacji Anny Paszkowskiej-Rogacz. 

 

Kwestionariusz Hartmana – test określający typy temperamentów przypisanych do czterech 

kolorów, każda barwa odpowiada innemu typowi zachowań i reakcji.  

 

Pozostałe testy dostępne dla specjalistów nie będących psychologami opisane są na stronie 

Pracowni Testów Psychologicznych. Korzystanie z nich jednak wymaga uprzedniego 

przeszkolenia (szkolenia te są płatne). 

 

Istnieją także dość bogate zasoby testów oraz zabaw online, których celem jest przyglądanie 

się zasobom uczniów. Wiele z nich powstało w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i można z nich korzystać bezpłatnie. Są 

w nich zawarte materiały dotyczące wszystkich trzech obszarów. 

 

Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu – tutaj znajdują się scenariusze lekcji, testy 

wykorzystywane w doradztwie, informacje o zawodach itp. 

 

Kotwice talentów i uzdolnień Lechaa (po wejściu na stronę należy kliknąć w odnośnik: 

Kotwice mojej kariery) – test ma charakter gry internetowej. 

 

Euroguidance – zeszyty metodyczne oraz publikacje wydane przez Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (dziś już Ośrodek Rozwoju Edukacji). Wśród 

publikacji warte polecenia są publikacje, w których można znaleźć wiele ćwiczeń: 

 Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy 

 ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza 

 Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery 

 Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

MOGĘ 

 

                                                           
9
 http://euroguidance.pl/ksiazki/  
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Dynamika dzisiejszego rynku pracy jest tak ogromna, iż nie sposób nie brać jej pod uwagę, 

przygotowując młodzież czy to do działalności gospodarczej, czy wchodzenia na rynek 

pracy. Warto zwracać uwagę na globalny charakter gospodarki i jej zależności, które 

następnie wpływają na tworzenie/likwidowanie stanowisk pracy, na regionalny i lokalny 

charakter rynku pracy, na konieczność znajomości języków obcych oraz nowych technologii. 

W obszarze MOGĘ rekomendujemy kilka ćwiczeń, ale przede wszystkim chcemy zachęcić 

do organizacji różnego rodzaju spotkań oraz wizyt u pracodawców, przedstawicieli zawodów, 

organizacji, instytucji związanych z rynkiem pracy. Istotnym elementem w tym zakresie 

będzie włączenie młodzieży w te aktywności, przekazanie w jej ręce części 

odpowiedzialności za organizację spotkań. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli 

wykorzystać umiejętności zdiagnozowane wcześniej w częściach CHCĘ i POTRAFIĘ. 

 

Warto zwrócić uwagę młodych osób na kwestię znajomości nowych technologii, które 

generują możliwości budowania swojej marki w Internecie (wcześniej wspomniany Personal 

Branding). To, jaką markę osobistą wykreujemy w Internecie, może mieć wpływ na nasze 

zawodowe powodzenie: wyniki rekrutacji lub wyszukiwanie nas przez klientów. Nawet jeśli 

sami (jeszcze!) nie mamy profili na portalach społecznościowych typu LinkedIn, GoldenLine 

czy Facebook, to warto śledzić blogi czy portale HR, z których można dowiedzieć się, jak je 

prowadzić, by przyczyniły się do naszej atrakcyjności zawodowej. Przede wszystkim 

sprawdzają się w procesach rekrutacyjnych – nasze profile przeglądane są przez rekruterów. 

Poza tym zaczynają powstawać różnego rodzaju strategie pracodawców (Employer 

branding) dotyczące pozyskiwania pracowników. Są one skutkiem różnych czynników, m.in. 

stosunkowo dużej rotacji pracowników (w Polsce to ok. 1/4 każdego roku) oraz braku 

kandydatów do pracy posiadających specjalistyczną wiedzę. W związku z tym pracodawcy 

bardzo często unikają tradycyjnych ogłoszeń o pracę i wykorzystują do pozyskiwania 

pracowników aplikacje czy portale w Internecie.  

Warto więc uwrażliwiać młodzież na to, iż informacje o pracodawcach i branżach uzyskają 

w miejscach typu Facebook czy Snapchat, gdzie i tak spędzają dużo czasu. Na Facebooku 

istnieje bardzo wiele profili czy grup zatytułowanych np. Praca w marketingu, Social media 

jobs, Praca Warszawa, na których ukazuje się wiele ofert pracy – gdzie kandydat i rekruter 

mogą podjąć bezpośredni kontakt. 

Z drugiej jednak strony nowe technologie coraz mocniej wkraczają w procesy 

rekrutacyjne10. Chodzi tutaj o wykorzystanie ich w procesie zbierania i wstępnej selekcji 

dokumentów aplikacyjnych przez programy typu ATS (Applicant Tracking Systems)11. Coraz 

częściej wspomina się także o roli maszyn w kontaktowaniu się z kandydatami do pracy za 

pomocą tzw. chatbotów12 

 

Czy tego chcemy, czy nie, musimy poznawać trendy w stosowaniu sztucznej inteligencji (AI 

– Artificial Inteligence) w procesach rekrutacji i w ogóle na rynku pracy, by móc przekazywać 

je uczniom, by jak najlepiej mogli przygotować się do wejścia na rynek pracy. Trendy te 

bowiem mają bardzo duży wpływ na sam proces poszukiwania stanowisk pracy, 

pracodawców, standardy przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przebiegu rozmów 

kwalifikacyjnych itd.  

                                                           
10

 http://weblog.infopraca.pl/2015/01/10-sposobow-technologia-zmienia-sposob-rekrutacji/ , 
http://www.wyzwaniahr.pl/jak-nowe-technologie-zmieniaja-hr/ 
11

 http://weblog.infopraca.pl/2014/09/jak-pisac-cv-pod-ats/ 
12

 http://hrstandard.pl/2017/03/03/zastosowania-sztucznej-inteligencji-hr/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot
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Wiedzę z ww. obszarów bardzo trudno przekazać w trakcie jednego spotkania. W związku 

z tym rekomendujemy wykorzystywanie mediów społecznościowych w realizacji części 

modelu „chcę” i „potrafię”. Zachęcamy do włączania młodzieży do organizacji 

spotkań/wydarzeń związanych z rynkiem pracy (spotkanie z pracodawcą, przedstawicielem 

zawodu, urzędnikiem z Urzędu Pracy itp.) – tak, by młodzi ludzie mogli wykorzystać LinkedIn 

i znaleźć specjalistę danej dziedziny czy przeprowadzić research informacji w sieci, 

a następnie je zaprezentować. 

 

Wyjaśniając młodzieży kwestie związane z mediami społecznościowymi, należy zwrócić 

uwagę nie tylko na aspekt czysto technologiczny, ale także na to, iż media te umożliwiają 

stały kontakt z ludźmi. Coraz większą rolę odgrywa w dzisiejszych czasach networking 

i umiejętność zawierania i podtrzymywania relacji zawodowych z różnego rodzaju 

specjalistami. Mają one wpływ na naszą wiedzę: dowiadujemy się z tych portali 

o podejmowanych inicjatywach, ale też nierzadko dowiadujemy się o ofertach pracy z tzw. 

ukrytego rynku pracy. Warto też w tym punkcie podkreślać wagę komunikacji i znajomości 

języków obcych, które mają wpływ na naszą sieć kontaktów.  

 

Propozycja aktywności: każda osoba uczestnicząca w zajęciach już teraz (choć oczywiście 

wszystko zależy od grupy i jej potrzeb) może rozrysować swoją sieć kontaktów. Tę sieć 

warto rozumieć jako sieć sprzymierzeńców w decyzjach edukacyjnych i zawodowych: 

wychowawca w szkole, doradca zawodowy, wujek/ciocia, którzy pracują w obszarze, który 

nas interesuje, znajomy student, który może nam podpowiadać, co robić jeszcze przed 

podjęciem studiów, by sprawdzić się w danej dziedzinie. Niech każda osoba zastanowi się, 

czy te kontakty (osoby ze szkoły, organizacji w której działają czy z rodziny) mogą udzielić 

informacji niezbędnych z punktu widzenia zawodowego czy edukacyjnego. A dodatkowo, 

jakie pytania można im zadać, żeby uzyskać potrzebne informacje. 

 

Przykładowe ćwiczenie: 

 

40 ZAWODÓW13 

#praca, #zawód, #wymagania, #ofertypracy, #kwalifikacje, #środowiskopracy 

 

Cele: 

 Rozpoznawanie zawodów znanych grupie. 

 Odkrywanie lub powtórne odkrywanie różnych sposobów klasyfikowania zawodów (np. 

praca fizyczna, w biurze, w branży kreatywnej itp.). 

 Stawianie pytań na temat zawodów, definiowanie kryteriów (np. stwierdzenie, że żaden 

zawód nie jest tylko fizyczny lub tylko biurowy). 

 Precyzowanie i porównanie różnych wyobrażeń dotyczących zawodów. 

 Rozróżnienie między ogólną definicją zawodu a różnymi formami pracy w tym zawodzie. 

 Uzmysłowienie konieczności zdobywania informacji o ewolucji zawodów i szkoleń, 

konieczności posiadania odpowiedniej wiedzy na temat relacji dyplom – kwalifikacja – 

zawód – kryteria. 

 Dyskusja o stereotypach w obszarze zawodów damskich i męskich. 

                                                           
13

 W: Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ho-Kim M.T., Marti, J. F., nr 12, Warszawa, 1999, str. 143 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/component/content/category/2-eurodoradztwo?layout=blog&limitstart=0
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Przebieg: 

1. Prowadzący notuje na tablicy listę zawodów (ok. 40) dyktowaną przez uczestników. 

Aby ułatwić tę pracę i urozmaicić listę, prowadzący prosi, by każda osoba 

zaproponowała zawód możliwie odmienny od tego, który został podany przez 

poprzednika. 

2. Prowadzący wybiera, nie mówiąc grupie, jeden z zawodów pisanych na tablicy. 

Następnie wyjaśnia reguły dalszego przebiegu ćwiczenia. Chodzi o to, by grupa 

odgadła nazwę zawodu wybranego przez prowadzącego. Grupa może zadać 5 

pytań, aby odnaleźć odpowiedź. Prowadzący odpowiada na pytania „tak" lub „nie". 

3. Gdy grupa zada np. pytanie: „Czy chodzi o zawód, w którym pracuje się na 

zewnątrz?", prowadzący odpowiada "Tak" i ściera z tablicy wszystkie zawody 

wykonywane nie na zewnątrz. 

4. Grupa dzieli się na kilka podgrup (po maks. 6 osób) i wymyśla najwięcej pytań, by 

wybrać to, które wydaje się najtrafniejsze (pozwoli zetrzeć jak najwięcej zawodów 

z tablicy). 

5. Prowadzący zapisuje na tablicy pytania, które padają. Pytania typu „Czy nazwa tego 

zawodu zaczyna się na P?" są niedozwolone. 

6. Prowadzący dba, by ćwiczenie miało charakter zabawy, konkursu. Z boku może 

notować sobie tematy do rozmowy/dyskusji na temat zawodów. 

 

Wykorzystanie: 

Na podstawie pytań zanotowanych na tablicach prowadzący opracowuje z grupą plan 

ankiety na temat zawodów. Ćwiczenie to może być przygotowaniem do poszukiwania 

informacji, wizyty w firmie, do spotkania z przedstawicielami zawodów. Może też służyć jako 

sposób kategoryzowania i porządkowania informacji przez grupę. 

 

Jeśli wcześniej grupa poznawała zawody, które niedawno powstały, warto je tutaj również 

uwzględnić, by usystematyzować wiedzę na ich temat. 

 

Organizując spotkanie z przedstawicielem jakiegoś zawodu lub specjalności, warto zadbać 

o to, by miało ono możliwie otwartą atmosferę oraz by w jego trakcie młodzież poznała 

ścieżkę kariery osoby, nieprzewidywalne sytuacje, błędy z których ta osoba wyciągnęła 

wnioski. Chodzi o to, by przybliżać realia dochodzenia do celów zawodowych i wskazywać 

na to, iż często ścieżka nie układa się w sposób prosty, a wręcz przeciwnie, że często jest 

wynikiem podejmowania różnych wyzwań i doświadczeń, a liczy się refleksja w działaniu 

i samo działanie. 

 

W tego typu spotkaniach warto także uwzględnić spotkania z przedstawicielami 

organizacji/instytucji, które wspierają działania rynku pracy: urząd pracy, ośrodek pomocy 

społecznej, organizacje pozarządowe aktywnie wspierające osoby poszukujące pracy czy 

osoby z niepełnosprawnością. Tak, by młodzież zyskiwała wiedzę na temat całego systemu. 

 

Ćwiczenie do zrealizowania w grupie. 
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B. Wizualne metody ewaluacji 

 

Tarcza strzelnicza  

 

Celem tej metody jest bardzo szybkie uzyskanie informacji zwrotnej. Potrzebny będzie 

materiał, szary papier z wyrysowanymi kołami, jak tarcza na strzelnicy. Umieszczamy go 

w widocznym miejscu, na drzwiach lub na ścianie sali, gdzie odbywały się zajęcia. Każdy 

z uczestników, opuszczając klasę, zaznacza swoje „strzały". Koło można podzielić na części, 

w których oceniane będą różne aspekty pracy, np. przydatność, atrakcyjność, stopień 

trudności itp.  

 

Poczta  

 

Kilka minut przed końcem zajęć proponujemy uczestniczącym w ewaluacji dokończenie zdań 

na rozdanych im wcześniej małych kartkach.  

Na dużych kopertach, przyklejonych np. do tablicy, umieszczamy fragmenty zdań, o których 

dokończenie prosimy uczestników. Ci z kolei, po dopisaniu dalszego ciągu zdania, wkładają 

kartki do kopert.  

Przykładowe fragmenty zdań:  

 Atmosfera, która panowała na lekcji...  

 Na zajęciach zmieniłbym...  

 Chcę zaproponować, aby...  

 Cenię...  

 Nie lubię, gdy...  

 

Walizka, kosz  

 

Rysujemy walizkę. Obok niej piszemy: Co zabieram ze sobą? Tutaj uczestnik ma wpisać to, 

co wyniósł z zajęć, co do niego szczególnie przemówiło, co się spodobało lub co mu się 

przyda w przyszłości.  

Poniżej rysujemy kosz i białą plamę. Obok kosza piszemy: Co mi się nie przyda? A obok 

białej plamy: Czego zabrakło?  

Poniższe rysunki uczestnik wypełnia krótkimi zdaniami, równoważnikami zdań lub 

kluczowymi słowami.  

Źródło: „ Miękkie, alternatywne metody ewaluacji”, materiał opracowany w ramach projektu 

„Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. 

Etap III”, ORE 
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Rozdział III.3 

 

 

A. Warsztaty "Czy warto być przedsiębiorczym?" 
 
Czas trwania: 2 godziny 
 

Cel: wskazanie osobom uczestniczącym, jakie znaczenie przy analizie ofert pracy, 

w kontaktach z przyszłymi pracodawcami oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych ma rozwój 

i promocja swoich umiejętności oraz doświadczeń. 

 
Stosowane metody: ćwiczenia, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, 

prezentacja trenerska 

Zagadnienia omawiane podczas warsztatów:  

 Dlaczego kompetencje przedsiębiorcy są źródłem powodzenia w różnych obszarach 

życia człowieka? 

 Czy wiesz, że rynek pracy to taki segment rynku, na którym również dokonuje się 

transakcji kupna-sprzedaży? 

Rezultaty:  

Każda uczestniczka i każdy uczestnik spotkania dowiedzą się, jak świadomie przygotować 

się do przedstawienia swojej oferty (siebie jako przyszłego pracownika) i pozyskania jej 

odbiorcy, czyli pracodawcy, oraz jak zrobić to najkorzystniej, czyli z uwzględnieniem swoich 

oczekiwań dotyczących zatrudnienia. 

 
Przebieg: 

1. Przywitanie osób uczestniczących w warsztacie i przedstawienie tematu warsztatu 

Katalog 

usług 

Wzory  

druków 

Przygotowanie 

informacji 

Scenariusze 

zajęć 

Programy szkoleń 
Procedury 

działania 
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2. Przedstawienie się osoby prowadzącej oraz zaproszenie osób uczestniczących do 

przedstawienia się w formule: 

 Nazywam się ... 

 Interesuję się ... 

 Chcę zostać ... lub Chcę pracować jako ...  

3. Przedstawienie celów warsztatu: 

Osoba prowadząca, prezentując cele, odnosi je do potrzeb rynku pracy 

i współczesnych trendów, potrzeb pracodawców i osób poszukujących pracy. 

 
I. Ćwiczenie – SPADEK14 

 
Czas trwania: ok. 15 minut. 

 

Cel: Uświadomienie osobom uczestniczącym zależności autoprezentacji od treści i roli 

samoświadomości w kreowaniu wizerunku. 

 

Potrzebne materiały: papier flipchart lub tablica i mazaki 
Osoba prowadząca przygotowuje papier flipchartowy lub tablicę, następnie podaje osobom 

uczestniczącym instrukcję: 

„Jesteście mieszkańcami małego miasteczka w Polsce. Jestem notariuszem/notariuszką 

miasteczka i zaprosiłem/zaprosiłam was na spotkanie po to, by poinformować was o śmierci 

Pana Franciszka Iksińskiego, który wyemigrował kiedyś do Ameryki, gdzie został bardzo 

bogatym człowiekiem. Nie miał rodziny i to Was uczynił spadkobiercami. Napisał 

w testamencie: Nie chcę, by mój majątek dostał się w ręce osób niezdarnych i próżniaków. 

Spadek zostanie podzielony między was tu obecnych, pod warunkiem, że wspólnie w ciągu 

10 minut sporządzicie listę 50 czynności pożytecznych dla innych, które potraficie 

wykonywać. I tak zanotujcie np. potrafię gotować, sprzątać, obsługiwać komputer, mam 

podstawową znajomość języka ... itp. Jeśli jakaś umiejętność kojarzy wam się z czymś, co 

potraficie robić, podajcie ją. 

 

Rolą osoby prowadzącej jest zachęcanie i wspieranie uczestników/uczestniczek 

w podawaniu umiejętności oraz dbanie o to, by żadna z podanych umiejętności nie była 

deprecjonowana. 

Po wymienieniu 50 umiejętności przez uczestników/uczestniczki, osoba prowadząca zadaje 

grupie pytania i zachęca do odpowiedzi na nie: 

 Jak wam się pracowało w czasie tego ćwiczenia? 

 Czy to było trudne ćwiczenie? 

 Jeśli było trudne, to z jakich powodów? 

 Jeśli nie było trudne, to czy sprawiło wam przyjemność? Co było przyjemne? 

 opcjonalnie: Czy na liście są umiejętności, które chcielibyście wykorzystywać 

w przyszłej pracy? Które to umiejętności? 

 

Na podsumowanie osoba prowadząca mówi o roli autoprezentacji w różnych momentach 

zawodowych: poszukiwania pracy (w trakcie poznawania osób, które mogą mieć wiedzę na 

                                                           
14

 W: Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Ho-Kim M.T., Marti, J. F., nr 12, Warszawa, 1999, str. 128 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/component/content/category/2-eurodoradztwo?layout=blog&limitstart=0
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temat różnych wakatów, kontaktów itd.), w trakcie rozmowy z doradcą zawodowym 

w urzędzie pracy, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie rozmów okresowych 

(oceniających w pracy), od których zależy awans itp. czy w trakcie różnych procesów 

rekrutacyjnych na kursy, szkolenia, projekty. Szczególnie dużo uwagi poświęca takim 

zawodom, które często wymagają założenia własnej działalności gospodarczej i pracy na 

kontrakt, ale także dają możliwości dodatkowego zarobkowania. 

 
II. Prezentacja dotycząca: 

 AUTOPREZENTACJI* – czym się opiera, o czym pamiętać przygotowując się do niej, 

 STRATEGII WEJŚCIA NA RYNEK PRACY – co sprzedaje się na rynku pracy, jak się 

sprzedaje, jak się o tym informuje. 

. 

Czas trwania - do 15 minut. 
 
III. Osoba prowadząca wprowadza uczestników/uczestniczki w kolejny etap warsztatu – 

przygotowanie własnej wizytówki zawodowej w postaci krótkiej autoprezentacji oraz 

ćwiczenie MENDEDŻER IMPRESARIO. 

 
Pierwszym etapem jest praca (5 minut) nad swoją wizytówką zawierającą elementy: 

 Nazywam się ... 

 Zajmuję się... lub Chcę zajmować się: ... 

 Moje mocne strony to: ... 

 Moim największym osiągnięciem jest: ...  

 

MENEDŻER IMPRESARIO15 

Czas trwania: w zależności od wielkości grupy (przygotowanie 5 min + 3 minuty prezentacji 

x liczba osób) 

Cel: autoanaliza, prezentacja własnej osoby, werbalizacja informacji o sobie 

 

Osoba prowadząca podaje instrukcję: 

„Pomyśl, że jesteś menedżerem/menadżerką znanej osoby, kierującym jej sprawami 

i dbającym o jej interesy. Twoim zadaniem będzie zaprezentowanie atutów i zalet tej znanej 

osoby w krótkiej 5-minutowej wypowiedzi. Kto jest tą znaną osobą? Kogo będziesz 

prezentował (reklamował)? Siebie samego! Staraj się użyć w wypowiedzi prawdziwych 

informacji o sobie, faktów, które dotyczą Twojego życia. W przygotowaniu swojej wypowiedzi 

uwzględnij informacje o: 

 edukacji, 

 zainteresowaniach, 

 umiejętnościach, 

 osiągnięciach, 

 sytuacjach z twojego życia, z których jesteś dumny, 

 pozytywnych cechach. 

 

Każda osoba dokonuje prezentacji. 

                                                           
15

 W: Pisula D. "ABC Doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza", KOWEZiU, Warszawa 2010, str. 65 
* Prezentacja do przygotowania – w  zależności od grupy odbiorców i jej potrzeb 

http://www.euroguidance.pl/publikacje/rozmowa_doradcza.pdf
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IV. Prezentacja dotycząca: 
 

 SPOSOBÓW POSZUKIWANIA PRACY (perspektywa kandydata) ORAZ 

PRACOWNIKÓW (perspektywa pracodawcy), 

 NETWORKINGU – czym jest, jak rośnie jego rola na rynku pracy i w kontaktach 

biznesowych, czemu służy. 

 

Czas trwania: 15 minut 

 
V. Ćwiczenie w grupach 

 
Czas trwania: 20 minut (10 minut przygotowanie, 10 minut prezentacja oraz dyskusja) 

 

Cel: Uświadomienie sobie roli mediów społecznościowych w tworzeniu wizerunku 

zawodowego. 

 

Materiały: losy z nazwami profili, kartki flipchartowe (po jednej dla każdej grupy), sposób 

podziału na grupy – dzielimy grupę przez wyliczankę (grupy powinny liczyć 3-5 osób). 

 

Prowadzący najpierw dzieli grupę na podgrupy, a następnie (gdy grupy siedzą już przy 

stolikach) wprowadza instrukcję i prosi przedstawicieli grup o wylosowanie profilu 

zawodowego: 

 prawnika/prawniczki, 

 jednoosobowej działalności gospodarczej – księgowej/księgowego, 

 nauczyciela/nauczycielki angielskiego, 

 psychologa/psycholożki, 

 managera w firmie IT. 

 
Zadania: 

Grupy przygotowują personę osoby – przedstawiciela zawodu, który wylosowali. Chodzi 

o omówienie, jak powinien wyglądać profil przedstawiciela zawodu w mediach 

społecznościowych (Facebook lub jeśli grupa zna LinkedIn, to na tym portalu). W tworzonym 

opisie powinny znaleźć się informacje: 

 Jakiego typu informacje osoba zamieszcza na profilu, by mówiły o jej działalności, 

wiedzy, specjalizacji, doświadczeniach itd. 

 Kogo zaprasza do swoich znajomych. 

 Na co powinna uważać (jakie treści mogą być kontrowersyjne, nie być spójne 

z wizerunkiem eksperta/ekspertki). 

 Jakie dane kontaktowe powinny być ujawnione: telefon? e-mail? strona internetowa? 

– jak skontaktują się z tą osobą rekruterzy? 

 Grupa dostaje przykładowy profil i go analizuje: czy wzbudza zaufanie, czy zachęca 

do kontaktu?  

 

W trakcie omawiania prac poszczególnych grup osoba prowadząca pyta 

uczestników/uczestniczki, na co zwracają uwagę rekruterzy w procesach poszukiwania 

kandydatów do pracy. 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a1

1
1

 

 
 
PODSUMOWANIE WARSZTATU: 

Osoba prowadząca dziękuje wszystkim za udział i prosi każdą osobę o krótkie 

podsumowanie udziału – co wynoszą z warsztatu. 

B. Warsztaty – ćwiczenia dodatkowe 

W trakcie testowania programu warsztatów w Ośrodku Smaki biznesu zrealizowaliśmy 

również wybrane ćwiczenia opisane na stronie www.smakibiznesu.pl. Jak się okazało, 

właśnie te ćwiczenia stały się prawdziwym hitem warsztatów i sprawiły, że młodzież szybko 

sama znalazła odpowiedź na pytanie tytułowe: Czy warto być przedsiębiorczym? 

Pomidory 

Uczestnicy warsztatów zostają podzieleni na grupy po 4-5 osób. Każda grupa otrzymuje 

duży arkusz papieru i kolorowe pisaki oraz informację, że ma do dyspozycji 20 tysięcy 

złotych.  

Zadanie polega na zaplanowaniu działań, które pozwolą sprzedać pomidory. Czas na 

wykonanie tego polecenia to około 15 minut. 

Następnie grupy prezentują wyniki swojej pracy. W trakcie prezentacji pierwszej grupy 

prowadzący szczegółowo analizuje, czy zaplanowane działania są spójne, czy dotyczą 

wszystkich etapów pozyskania towaru na sprzedaż i właściwego przygotowania sprzedaży. 

Omawia realność działań w związku z posiadanymi zasobami (w tym finansowymi). 

Wskazuje też na skalę zysku, ryzyka i na odłożenie zwrotu nakładów w czasie. Prezentacje 

kolejnych grup są analizowane w podobny sposób, ale z zaangażowaniem wszystkich 

uczestników warsztatów.  

Działania zaplanowane przez każdą z grup są zapisywane hasłowo na tablicy, która jest 

podzielona na dwie części, tj. jako działania poprzedzające pojawienie się na rynku 

i  związane bezpośrednio ze sprzedażą. 

Po przedstawieniu wszystkich propozycji działań prowadzący dokonuje podsumowania 

i wskazuje, że nie ma pomysłów złych (niektóre może trzeba trochę urealnić – dopasować 

np. do wielkości posiadanego kapitału). Pokazuje, że można zaplanować kupno sadzonek 

i czekać na pomidory 4 miesiące, włożyć dużo pracy, ponieść ryzyko nieurodzaju, ale zysk 

może być bardzo duży. Można też jednego dnia pojechać na giełdę hurtową, a drugiego 

sprzedać na bazarze – ryzyko będzie dużo mniejsze, czas oczekiwania na zwrot nakładów 

bardzo krótki, ale możliwy zysk też niewielki itp.  

Na tablicy wypisane są działania, które trzeba wykonać w celu przygotowania towaru (zakup, 

uprawa, sortowanie, transport itp.) oraz te, które dotyczą kontaktów z klientem, czyli 

sprzedaży (dostarczenie do przetwórni, przygotowanie stoiska na targu, ewentualnego 

szkolenia z obsługi klienta itp.). 

Następnie prowadzący proponuje zamknięcie dotychczasowych rozważań i zaprasza do 

wyobrażenia sobie, jak wygląda dobrze przygotowane stoisko na targu. Uczestnicy 

wymieniają m.in. dobrą lokalizację, czystą ladę, sprawną wagę, torebki z nadrukiem logo 

firmy, drobne do wydawania reszty itp. 

Rolą prowadzącego jest wywołanie dyskusji, czy tak przygotowany do sprzedaży kupiec 

może odnieść sukces w sytuacji, gdy zjawi się na rynku… bez pomidorów. 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Uczestnicy łatwą wskażą, że jeżeli nie wykona się całego łańcucha czynności zapisanych po 

jednej stronie tablicy (przygotowanie towaru), to nie można odnieść sukcesu nawet 

w sytuacji perfekcyjnego wykonania czynności zapisanych po drugiej stronie (sprzedaż). 

Na rynku trzeba pojawić się z towarem! 

Prowadzący w trakcie krótkiego wykładu pokazuje analogię do rynku pracy. Nawet najlepsze 

przygotowanie się do sprzedaży na tym rynku (opracowanie dobrego CV, poznanie 

wszystkich tajemnic rozmowy rekrutacyjnej, nienaganne maniery itp.) na nic się zdadzą, jeśli 

młody człowiek pojawi się na rynku pracy bez towaru. 

Co sprzedajemy na rynku pracy 

W tej części ćwiczenia należy przeprowadzić prezentację, która pozwoli uczestnikom 

zrozumieć istotę rynku. Jaką rolę pełni pieniądz? Skąd się biorą pieniądze? Co pracodawca 

chce kupić za pieniądze, które przeznacza na pensje pracowników? Co możemy mu 

zaproponować? 

Uczestnicy sami powinni dojść do wniosku, że mogą otrzymać wynagrodzenie za swoją 

wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które wykorzystają w związku z wykonywaniem pracy. 

Zatem „pomidory”, czyli towar, którego nie można zapomnieć, planując pojawienie się na 

rynku pracy, to właśnie wiedza, umiejętności i doświadczenie. Tak jak uczestnicy planowali 

przygotowanie pomidorów do sprzedaży, tak teraz powinni opracować swoje strategie 

pojawienia się na rynku ze wskazanym wyżej towarem. 

Młodzi uczestnicy warsztatów wysoko ocenili możliwość wykazania się kreatywnością 

podczas wykonywania tego ćwiczenia. Podobało im się również to, że sami dochodzili do 

wniosków w zakresie swoich potrzeb i działań, które muszą podjąć. Wychodzili z warsztatów 

z własnymi strategiami działania, żeby towar, który zaoferują na rynku pracy był atrakcyjny 

dla przyszłego pracodawcy. Zrozumieli też, że muszą umieć go sprzedać i dlatego warto być 

przedsiębiorczym. 

 

 

Rozdział III.4 
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Standaryzacja usług Ośrodka oraz zapewnienie im wysokiej jakości wymaga przyjęcia 

procedur działania oraz zapoznania z nimi wszystkich współpracowników. Niektóre 

procedury będą dotyczyć spraw organizacyjnych (np. ustalanie grafików działań, zasad 

wykorzystania pomieszczeń) i porządkowych (np. odbieranie i zdawanie kluczy, 

potwierdzanie obecności, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały). Inne – zachowań 

w sytuacjach szczególnych, np. alarmu, zdiagnozowania niebezpieczeństwa. 

 

Zakres polityki bezpieczeństwa danych osobowych 

Oświadczenie Zarządu Organizacji 

 Organizacja ……….., zwana dalej ………….., jako Administrator Danych Osobowych 

zarządza zbiorami danych osobowych w celu zapewnienia sprawnej i zgodnej 

z przepisami prawa realizacji swoich zadań statutowych oraz zadań wykonywanych 

lub powierzonych do wykonania na podstawie umów. 

 Każda informacja zawierająca poufne dane Organizacji, a informacja zawierająca 

dane osobowe w szczególności, ma bardzo duże znaczenie dla jej prawidłowej 

działalności statutowej, a każda jej utrata, zniekształcenie bądź bezprawne 

ujawnienie naraża Organizację na straty, zarówno materialne jak i prestiżowe, a także 

może spowodować groźne następstwa prawne. 

 Polityka Bezpieczeństwa odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych 

osobowych w Organizacji, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych 

tradycyjnie (papierowych) jak i danych przetwarzanych w systemach 

informatycznych, jeśli zajdzie taka konieczność. 

 Nieprzestrzeganie postanowień Polityki Bezpieczeństwa może stanowić podstawę do 

decyzji Zarządu o rozwiązaniu umowy o pracę, porozumienia wolontariatu lub innej 

umowy cywilno-prawnej ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 

Katalog 

usług 

Wzory  

druków 

Przygotowanie 

informacji 

Scenariusze 

zajęć 

Programy 

szkoleń 

Procedury 

działania 
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 Należy mieć również świadomość, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków związanych z ochroną danych osobowych zagrożone jest sankcjami 

karnymi określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych 

przepisach prawa. 

Data, podpis 

 

Podstawowe definicje  

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba powołana przez 

administratora danych osobowych, odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji 

(w tym danych osobowych) przetwarzanych we wskazanych systemach 

informatycznych i tradycyjnych.  

 Administrator Danych Osobowych – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, 

podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 

– Administratora Danych Osobowych reprezentuje osoba zarządzająca Organizacją. 

 Administrator Systemu Informatycznego – osoba powołana przez Administratora 

Danych Osobowych – administrator systemu informatycznego przetwarzającego 

dane osobowe. 

 

1. Podstawy prawne realizacji obowiązków dot. ochrony danych osobowych 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2016 r., poz. 922 z poźn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 

1024). 

2. Cele Polityki Bezpieczeństwa 

 Wytyczenie zasad i wymagań w zakresie ochrony danych osobowych 

przetwarzanych przez Organizację w systemie informatycznym i poza nim (w sposób 

tradycyjny). 

 Zapewnienie, że każdy pracownik i współpracownik będzie miał świadomość, iż 

winien dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu danych i ponosi za to osobistą 

odpowiedzialność.  

 Uświadomienie użytkownikom systemu, że nieprzestrzeganie zasad zawartych 

w Polityce Bezpieczeństwa spowoduje odpowiednie konsekwencje w stosunku do 

winnego. 

3. Zasady ogólne 

Za bezpieczeństwo w Organizacji odpowiada Administrator Danych Osobowych – jego 

reprezentantem jest osoba zarządzająca Organizacją.  

Administrator Danych Osobowych w szczególności:  

 odpowiada za tworzenie, wdrażanie, administrację i interpretację Polityki 

Bezpieczeństwa Danych Osobowych, standardów, zaleceń oraz procedur w całym 

systemie; 
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 zapewnia, że dane osobowe, których administratorem jest Organizacja, mogą być 

przetwarzane z użyciem systemu informatycznego i w sposób tradycyjny tylko na 

potrzeby realizowania zadań statutowych i organizacyjnych; 

 upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych, w stosownym, 

indywidualnie określonym zakresie i okresie; 

 podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia 

naruszenia procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych; 

 podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza 

z uwzględnieniem zmian w obowiązującym prawie, organizacji oraz technik 

zabezpieczenia danych osobowych; 

 może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który odpowiadać 

będzie za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach 

informatycznych i tradycyjnych; 

 w przypadku gdy ADO nie wyznaczy ABI, sam pełni jego funkcję lub może upoważnić 

inną osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – np. pełnomocnika ds. 

ochrony danych osobowych; 

 może wyznaczyć Administratora Systemu Informatycznego, który zarządza 

systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe.  

 

Obowiązki osób (użytkowników) upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych: 

 użytkownik może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie ustalonym 

indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych i tylko w celu wykonywania 

nałożonych na niego obowiązków; 

 w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, zakres 

dostępu do danych przypisany jest do niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika, 

nadanego przez Administratora Danych Osobowych lub ASI; 

 rozwiązanie stosunku pracy lub odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

 użytkownicy pisemnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych oraz do przestrzegania procedur ich przetwarzania; 

 przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres 

zatrudnienia u Administratora, po odwołaniu z pełnionej funkcji, a także po ustaniu 

stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia lub współpracy; 

 użytkownicy zwracają uwagę na to, aby w czasie rozmów telefonicznych lub 

korespondencji e-mailowej, służbowych lub prywatnych, nie ujawnić informacji 

zawierających dane osobowe lub innych tajemnic Organizacji nabytych w czasie 

pracy;  

 zabrania się wykorzystywania danych osobowych w celach innych, niż wynikających 

z ich przeznaczenia, w tym w szczególności wykorzystania danych pozyskanych 

w celach służbowych do celów prywatnych realizowanych przez osoby korzystające 

z tych danych. 

Wszyscy użytkownicy systemu przetwarzającego dane osobowe są zobowiązani 

do: 

 uczestniczenia w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa, w trakcie którego zapoznają 

się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz z przepisami 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a1

1
6

 

niniejszego dokumentu i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym 

do przetwarzania danych osobowych; 

 stosowania określonych w ww. dokumentach procedur oraz wytycznych 

Administratora Danych Osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

(jeśli taki zostanie powołany); 

 odpowiedniego zabezpieczenia danych przed ich ujawnieniem osobom 

nieupoważnionym. 

Zabrania się: 

 wyrzucania dokumentów zawierających dane osobowe (np. wydruki komputerowe) 

bez uprzedniego ich trwałego zniszczenia, 

 pozostawiania dokumentów, kopii dokumentów zawierających dane osobowe 

w drukarkach, kserokopiarkach lub centrach wydruku, 

 pozostawiania kluczy w drzwiach, szafach, biurkach, zostawiania otwartych 

pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe, 

 pozostawiania w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, osób 

trzecich bez nadzoru,  

 pozostawiania dokumentów na biurku po zakończonej pracy, pozostawiania 

otwartych dokumentów na ekranie monitora bez blokady ekranu (zasada „czystego 

biurka” i „czystego ekranu”), 

 ignorowania nieznanych osób z zewnątrz poruszających się w obszarze 

przetwarzania danych osobowych, 

 przekazywania informacji będącymi danymi osobowymi osobom nieupoważnionym, 

 ignorowania zapisów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem 

Informatycznym.  

Procedury oraz zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszystkich 

osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarówno zatrudnionych, bez 

względu na formę prawną zatrudnienia, jak i innych, np. wolontariuszy, praktykantów itp. 

4. Infrastruktura przetwarzania danych osobowych 

 Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w obszarach do tego 

celu przeznaczonych. Wykaz budynków i pomieszczeń, w których dopuszczalne jest 

przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

 Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (zarówno w 

formie tradycyjnej jak i elektronicznej), w tym do pomieszczeń, w których 

przechowywane są kopie zapasowe mogą mieć wyłącznie osoby, które posiadają do 

tego upoważnienie. Osoby trzecie mogą przebywać w ww. pomieszczeniach 

wyłącznie w towarzystwie osoby upoważnionej. 

5. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych 

Aktualny wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych znajduje się w załączniku. 

6. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązania między nimi 

Aktualny opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązania między nimi znajduje się w załączniku. 

7.  Zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których są przetwarzane dane 

osobowe 
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Przetwarzanie danych osobowych na komputerach przenośnych poza wyznaczonym 

obszarem przetwarzania danych powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków 

i może odbywać się wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych, 

8.  Udostępnianie danych osobowych 

Udostępnianie danych osobowych i ich przetwarzanie może mieć miejsce wyłącznie 

w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów 

prawa, za pośrednictwem Administratora Danych Osobowych.  

Administrator Danych Osobowych prowadzi ewidencję danych osobowych 

udostępnionych uprawnionym podmiotom. 

9.  Przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez inne podmioty 

Możliwe jest przetwarzanie w Organizacji danych osobowych powierzonych przez inny 

podmiot (Zleceniodawcę). W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie umowy pomiędzy Organizacją a Zleceniodawcą zawartej w formie 

pisemnej. Umowa ta musi zawierać ściśle określony zakres przetwarzanych danych. 

Przetwarzanie danych możliwe jest tylko w ustalonym przez umowę zakresie i czasie. 

10.  Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 

W celu zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, 

wprowadza się następujące zabezpieczenia organizacyjne i techniczne: 

 Administrator Danych Osobowych prowadzi nabór kandydatów na stanowiska 

związane z przetwarzaniem danych osobowych zwracając uwagę na kompetencje 

merytoryczne oraz moralne, takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, 

przewidywalność zachowań. 

 Na wszystkich stacjach roboczych jak i serwerach (jeśli dotyczy) na których 

przetwarzane są dane osobowe wprowadza się WYSOKI POZIOM ZABEZPIECZEŃ. 

 W celu ochrony przed dostępem do danych komputera z sieci publicznej stosuje się 

aktywną ochronę antywirusową wraz z programową ochroną firewall w czasie 

rzeczywistym na każdym komputerze, na którym przetwarzane są dane osobowe. Za 

aktualizację bazy wirusów odpowiedzialny jest użytkownik komputera. 

 Ponadto stosuje się następujące zabezpieczenia organizacyjne przed dostępem do 

danych osobowych osób niepowołanych: 

o dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora Danych Osobowych, który prowadzi ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;  

o przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach znajdujących się 

na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe jest dopuszczalne 

tylko w obecności osoby upoważnionej do ich przetwarzania; 

o pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe należy 

zamykać na czas nieobecności osób uprawnionych, w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim; 

o w pomieszczeniu, do którego dostęp mają petenci, monitory komputerowe 

ustawione są w ten sposób, aby petenci nie widzieli przetwarzanych 

danych. 

Niszczenie wydruków i zapisów na nośnikach danych 

 Po wykorzystaniu (po upływie ważności lub w przypadku pojawienia się błędów na 

nośniku) nośniki wielokrotnego użytku, na których zapisywane są kopie zapasowe są 
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każdorazowo wymazywane i formatowane w taki sposób, aby nie można było 

odtworzyć ich zawartości; nośniki jednorazowe niszczy się trwale w sposób 

mechaniczny. 

 Nośniki przekazywane na zewnątrz (zwrot, utylizacja, itp.) powinny być pozbawione 

zapisów zawierających dane osobowe. Niszczenie zapisów powinno odbywać się 

poprzez wymazywanie informacji w sposób nieodwracalny lub fizyczne zniszczenie 

nośnika. 

 Uszkodzone nośniki przed ich utylizacją należy fizycznie zniszczyć (przeciąć, 

przełamać itp.) 

11.  Zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 

Każdy pracownik biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych w systemie 

informatycznym i poza nim jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych danych. W 

szczególności osoba, która zauważyła zdarzenie mogące być przyczyną naruszenia 

ochrony danych osobowych lub mogące spowodować naruszenie bezpieczeństwa 

danych, zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania ADO, Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Systemu Informatycznego. 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Wykaz budynków i pomieszczeń, w których dopuszczalne jest przetwarzanie 
danych osobowych 

Zał. nr 2 Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 
zastosowanych do przetwarzania tych danych 

Zał. nr 3 Opis struktury zbiorów danych 

Zał. nr 4 Opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 

 

Wybór zagadnień z zakresu obsługi klienta Ośrodka 

1. Wszyscy współpracownicy Ośrodka zobowiązani są do zapewnienia należytego wyglądu 

miejsca obsługi klienta. W szczególności, przed planowaną sesją doradczą powinni przyjść 

do siedziby Ośrodka z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi sprawdzenie, czy 

pomieszczenie jest przygotowane do świadczenia usług, powinni przewietrzyć 

pomieszczenie oraz przygotować materiały niezbędne do świadczenia usługi. Po 

zakończeniu sesji, współpracownicy są zobowiązani zostawić pomieszczenie w należytym 

porządku. 

2. Rozpoczęcie obsługi merytorycznej musi być poprzedzone wypełnieniem przez klienta 

niezbędnej dokumentacji.  

3. Obsługę merytoryczną klienta należy zawsze rozpocząć od poznania jego potrzeb, 

przedstawienia propozycji zakresu wsparcia i uzyskania akceptacji klienta (ewentualnie 

podjęcia pracy z obiekcjami klienta). 

4. Przebieg usługi doradczej należy za każdym razem dokumentować poprzez wypełnienie 

Karty usługi doradczej. Karta musi być opatrzona datą oraz podpisami osób korzystających 

ze wsparcia i prowadzących sesję doradczą.  
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5. W sytuacji, gdy klient zgłosi w trakcie umawiania spotkania specjalne potrzeby 

organizacyjne i edukacyjne wynikające np. z niepełnosprawności, prowadzący spotkanie ma 

obowiązek zapewnić pełną dostępność oferty Ośrodka dla każdego klienta. W przypadku 

wątpliwości, czy zakres dostosowania jest wystarczający, prowadzący sesję doradczą 

powinien przed jej terminem skontaktować się ze specjalistą ds. innowacji. Należy jednak 

pamiętać, że to klient zgłaszający specjalne potrzeby ma najlepszą wiedzę o zakresie 

koniecznych dostosowań i w trakcie umawiania spotkania trzeba bezwzględnie tę kwestię 

wyjaśnić możliwie szczegółowo. 

6. W sytuacjach np. zgłaszania skargi, gdy nie jest możliwe ustalenie wspólnego stanowiska, 

osoba reprezentująca Ośrodek powinna wskazać klientowi numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska podmiotowi prowadzącemu 

Ośrodek. 
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Regulamin pracy  

Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 
 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został utworzony przez ………(nazwa podmiotu) i 

kieruje swoją ofertę do młodych mieszkańców ……….. (nazwa miasta/powiatu) 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi spotkania grupowe oraz 

indywidualne sesje doradcze, których celem jest wspieranie młodych osób w 

podejmowaniu decyzji biznesowych oraz promowanie kompetencji przedsiębiorczych. 

Integralną formą działań Ośrodka jest wsparcie udzielane młodym osobom poprzez 

stronę internetową oraz fanpage na Facebooku.  

2. Ośrodek zapewnia warunki do zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji, robienia 

pierwszych kroków w biznesie i wzmacnia poczucie przynależności do lokalnej 

społeczności młodych przedsiębiorców. Oferta Ośrodka jest świadczona w sposób, 

który minimalizuje stres, mobilizuje i maksymalizuje efekt realizowanych działań. 

3. Oferta Ośrodka jest dostępna w Internecie oraz jest świadczona w miejscach 

ustalonych z klientami (sesje grupowe i indywidualne) i w siedzibie Ośrodka (sesje 

indywidualne) – po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. 

4. Ośrodek prowadzi działania od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się możliwość 

świadczenia usług Ośrodka w soboty, o ile będzie to wynikało z potrzeb klientów. 

5. Klienci mają prawo do korzystania z oferty Ośrodka jedynie w związku z realizacją 

zadań wspierających przedsiębiorczość i promujących postawy przedsiębiorcze. 

6. Zakres oferty Ośrodka obejmuje: 

 prowadzenie doradztwa indywidualnego;  

 prowadzenie spotkań networkingowych z młodymi przedsiębiorcami; 

 prowadzenie warsztatów w szkołach; 

 opracowanie informacji na stronę internetową; 

 zapewnienie dostępu do biblioteczki przedsiębiorcy.  

7. Korzystanie z oferty Ośrodka jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu wymaganych 

druków informacyjnych. Do obowiązków uczestnika należy też udział w działaniach 

ewaluacyjnych. 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Świadczenie oferty Ośrodka jest nieodpłatnie. 

2. Sesje grupowe i indywidualne mogą mieć miejsce wyłącznie w umówionym wcześniej 

terminie, zgodnie z harmonogramem spotkań 

3. Uczestnicy korzystający z infrastruktury Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania 

ustalonych godzin oraz pozostawienia porządku w pomieszczeniu, z którego 

korzystali. 

4. W siedzibie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów 

alkoholowych. 

5. Dostęp do biblioteczki przedsiębiorcy zapewniają pracownicy Ośrodka. 

6. Osoby korzystające z usług Ośrodka są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

porządkowych i podporządkowania się zaleceniom pracowników. 

7. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje kierownik. 

http://www.smakibiznesu.pl/
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Arkusz do planowania i projektowania ewaluacji 

Planowanie 

ewaluacji 

Zdefiniowanie 

celów ewaluacji i 

sposobu 

wykorzystania 

wyników ewaluacji 

Po co będziemy przeprowadzać ewaluację? 

Jaki problem chcemy rozwiązać dzięki ewaluacji? 

Jak wyniki ewaluacji mogą być wykorzystane? 

Określenie 

odbiorców 

ewaluacji 

Dla kogo będziemy przeprowadzać badania? Kto 

będzie głównym odbiorcą ewaluacji, a kto jeszcze 

może być zainteresowany wynikami? 

Do kogo mają być skierowane rekomendacje? Kto 

będzie zobowiązany do ich wdrożenia? 

Identyfikacja 

zasobów 

(czasowych, 

finansowych, 

ludzkich) 

Ile czasu możemy przeznaczyć na ewaluację? Kiedy 

będą nam potrzebne wyniki? 

Jakie koszty będziemy mogli ponieść? 

Czym dysponujemy (dane z monitoringu, wyniki 

poprzednich ewaluacji, sprawozdania)? 

Co musimy zrobić przed uruchomieniem ewaluacji 

(zaktualizować bazę danych, skonsultować 

koncepcję ewaluacji)? 

Kto może się zająć prowadzeniem ewaluacji? 

Wskazanie 

wykonawców 

ewaluacji 

Ilu osób potrzebujemy do realizacji ewaluacji? 

Kto będzie zbierał wyniki, analizował je i pisał 

raport? 

Projektowanie 

ewaluacji 

Określenie 

przedmiotu 

ewaluacji 

Jak sformułowaliśmy temat badania ewaluacyjnego? 

Jakie obszary w ramach przedmiotu ewaluacji 

można/trzeba wyróżnić w prowadzonym badaniu 

ewaluacyjnym? 

Sformułowanie 

pytań kluczowych 

Czego chcemy się dowiedzieć? 

Na jakie pytania ma odpowiedzieć ewaluacja? 

Określenie 

kryteriów ewaluacji 

Co jest „wartością” w badanym przedmiocie 

ewaluacji? 

Dobór metod 

badawczych 

Jakie metody badawcze powinniśmy zastosować, 

aby zebrać możliwie pełne informacje? 

Od kogo będziemy pozyskiwać informacje? 

W jaki sposób będą dobierani respondenci? 

Określenie ram 

czasowych 

ewaluacji 

(harmonogramu) 

Kiedy będzie realizowane badanie? 

Ile czasu przeznaczono na realizację badań 

terenowych, na analizę danych, pisanie raportu? 

Kiedy ewaluacja powinna zostać zakończona, żeby 

była użyteczna, to jest żeby można było wykorzystać 

jej wyniki w realizacji kolejnych działań? 

Określenie formatu 

raportu i sposobu 

upowszechniania 

wyników 

Jaką formę będzie miał raport ewaluacyjny? 

Jaka będzie struktura raportu? 

Komu i przy jakiej okazji raport zostanie 

przedstawiony? 
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Rozdział III.5 

 

W działalności każdego Ośrodka istotną rolę będzie odgrywać dokumentowanie 

prowadzonych działań oraz zapewnienie im jakości i standaryzacji. Temu służyć powinny 

jednolite druki wykorzystywane w trakcie świadczenia usług. Ze specyfiki działania Ośrodka, 

zakresu jego oferty i skali działania będą wynikać wymagania stawiane wykorzystywanym 

drukom. 

Bardzo ważnym zadaniem podmiotów prowadzących Ośrodek jest przygotowanie druków już 

na etapie organizacji pracy. Podstawowe wymagania dotyczące takich dokumentów 

sprowadzają się do tego, by każdy druk: 

 pozwalał na precyzyjne wskazanie zakresu udzielonego wsparcia, przyjętych ustaleń 

i wniosków, 

 obejmował dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. 
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Karta usługi doradczej 

Rodzaj usługi doradczej:  

Imię i nazwisko doradcy:  

Data realizacji usługi:  
 

 Informacja o osobie korzystającej z usługi: 

 

Imię i nazwisko:  

Filar oferty Smaków biznesu 

Myślę o prowadzeniu firmy  

Prowadzę firmę i co dalej?  

Chcę być przedsiębiorczy  

 

Temat doradztwa 
Liczba 

godzin 

  

Zakres usługi oraz produkty, które klient otrzymał w wyniku realizacji usługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór usługi doradczej  Potwierdzam wykonanie usługi doradczej 

  

Data oraz podpis osoby korzystającej z usługi doradczej Data oraz podpis doradcy 
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Karta ewaluacyjna – pracownik/współpracownik 

 

(informacja składana jeden raz w miesiącu przez osoby współpracujące z Ośrodkiem) 

 

 

Imię i nazwisko eksperta/doradcy/osoby prowadzącej spotkanie 

 

………………………………………………. 

 

Miesiąc …………………………………….. 

 

Zakres udziału w działaniach Ośrodka (rodzaj wykonanych usług, liczba godzin i spotkań) 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie/informacje uzyskane od odbiorców wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

Zdiagnozowane problemy/potrzeby 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

…………………………… 

podpis 
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ANKIETA 

Oczekiwania i potrzeby młodzieży dotyczące wspierania przedsiębiorczości 

Utworzymy ośrodek, który pomoże młodym ludziom: 

 podjąć decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej; 

 przygotować pomysł na własną firmę; 

 znaleźć finansowanie dla realizacji planów. 

Stworzymy lokalną społeczność młodych przedsiębiorców – będziemy organizować 

spotkania i ułatwiać współpracę. 

Dla tych młodych osób, które nie chcą prowadzić własnej firmy, zaplanowaliśmy pomoc 

w poruszaniu się po rynku pracy. Rozmowa z przyszłym pracodawcą to też transakcja, w 

której młody człowiek chce coś sprzedać i warto robić to profesjonalnie.  

Prosimy, wypełnijcie poniższą ankietę. To nam umożliwi zaplanowanie ośrodka, który 

skutecznie pomoże młodzieży przejść ze szkoły do zatrudnienia. 

 

Wiek:……………….                    Kobieta                           Mężczyzna 

 

Pytanie Zdecydowanie 

TAK 

Raczej 

TAK 

Raczej 

NIE 

Zdecydowanie 

NIE 

Czy myślisz o prowadzeniu firmy?     

Czy wiesz, jak można uzyskać 

dofinansowanie na założenie firmy? 

    

Czy wiesz, jakie firmy są potrzebne na 

lokalnym rynku? 

    

Czy umiesz ocenić, w prowadzeniu jakiej 

działalności byłabyś/byłbyś dobra/dobry? 

    

Czy skorzystałabyś/skorzystałbyś z 

bezpłatnej indywidualnej pomocy 

ekspertów przy zakładaniu firmy, gdyby 

była taka możliwość? 

    

Czy chciałabyś/chciałbyś spotkać 

młodych przedsiębiorców i poznać ich 

doświadczenia? 

    

Czy wiesz, jak sprzedać swoją wiedzę i 

umiejętności przyszłemu pracodawcy? 

    

W jakim trybie chciałbyś uczyć się o wykorzystaniu kompetencji przedsiębiorczych w 
codziennym życiu?  

zajęcia grupowe  zajęcia indywidualne poradnik 

 

Dziękujemy za odpowiedzi. Do zobaczenia w Ośrodku! 
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Rozdział III.6 
 

 

 

Prowadzenie strony internetowej OWP i strony na portalu społecznościowym 

oraz przygotowanie informacji przyjaznej dla osób młodych 

Żeby Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości mógł z powodzeniem realizować swoją misję, 

musi dotrzeć z informacją o swoim istnieniu i swoich usługach do jak najszerszego grona 

potencjalnych odbiorców, do których przede wszystkim należą ludzie młodzi. Aby 

komunikacja z osobami młodymi była sprawna i owocna, OWP musi wykorzystać 

preferowane przez młodzież kanały (przede wszystkim internetowe) oraz dostosować formę 

i język tworzonych komunikatów tak, by były przystępne i zrozumiałe.  

6.1 Zasady prowadzenia strony internetowej i strony na portalu 

społecznościowym 

Lokalny OWP, tak jak każda instytucja czy innego rodzaju podmiot, musi być 

reprezentowany w Internecie – to oczywiste, że w dzisiejszych czasach jest to absolutnie 

niezbędne. Jeśli podmiot istnieje w rzeczywistości realnej, musi równolegle zaistnieć w tej 

wirtualnej. Co więcej, można założyć, że to w tej drugiej będzie częściej odwiedzany przez 

potencjalnych (to z pewnością) i faktycznych (z dużym prawdopodobieństwem) klientów. 

Wirtualnemu funkcjonowaniu OWP mają służyć dwa podstawowe kanały: strona internetowa 

oraz strona na portalu społecznościowym. Poniżej przedstawiony został zbiór podstawowych 

zaleceń dotyczących tworzenia tych kanałów i zawiadywania nimi.  

Strona internetowa – przyjazna i funkcjonalna 

Biorąc pod uwagę założenie, że wirtualny OWP może być częściej odwiedzany przez 

potencjalnych i faktycznych klientów niż realny, można by się nawet posunąć do 

stwierdzenia, że odpowiednie „urządzenie” przestrzeni na stronie internetowej jest 

ważniejsze, niż urządzenie tej realnej – biura, siedziby OWP. To strona internetowa będzie 

odpowiadała za pierwsze wrażenie klienta oraz za to, czy uzna on, że oferowane przez OWP 
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usługi są skierowane właśnie do niego i warto z nich skorzystać. To duża odpowiedzialność, 

ale i duża szansa do wykorzystania. 

O czym zatem należy pamiętać przy tworzeniu strony internetowej OWP? 

1. Nowoczesny, przejrzysty i czytelny wzór. Bardzo istotne jest dostosowanie strony 

internetowej do oczekiwań odbiorców, czyli przede wszystkim do oczekiwań ludzi 

młodych. Nie są one wcale trudne do spełnienia. Skupiają się na tym, by strona była 

oparta na prostym i nowoczesnym szablonie, tak by samym swoim wyglądem zachęcała 

do zatrzymania się na niej i przeglądania treści. Dlatego zdecydowanie lepiej, żeby była 

to strona samodzielna i stworzona specjalnie z myślą o OWP, a nie wydzielona 

podstrona instytucji, pod której skrzydłami działa OWP. Konieczne jest także, by była 

dostosowana do przeglądania w urządzeniach mobilnych. Młodzi klienci OWP 

zdecydowanie częściej będą oglądać stronę na swoich smartfonach i tabletach niż na 

monitorach komputerów. 

2. Empatycznie zhierarchizowane informacje. Przy planowaniu układu informacji na 

stronie internetowej należy pamiętać, by rozmieścić je zgodnie z tym, czego oczekuje od 

strony jej odbiorca. Innymi słowy układ musi być taki, żeby najpierw widoczne były treści, 

które najbardziej interesują potencjalnego czy faktycznego klienta, a dopiero potem inne 

– z których nie może zrezygnować instytucja, ale nie są szczególnie ważne dla odbiorcy 

jej działań. A zatem należy zwrócić uwagę na to, by, wchodząc na stronę OWP, klient 

mógł szybko i łatwo zorientować się: czy działania instytucji są potencjalnie skierowane 

do niego, co może mu ona zaoferować oraz jak się ma do niej zgłosić lub jak uzyskać 

więcej informacji. Reszta komunikatów, np. aktualności czy informacje na temat twórców 

OWP, powinny być widoczne w drugiej i trzeciej kolejności.  

3. Bezpośrednio skierowane informacje. Treści umieszczone na stronie należy 

sformułować tak, by potencjalny odbiorca działań OWP wiedział, że są one kierowane 

bezpośrednio do niego. Chodzi zatem o to, by klient, najczęściej młody człowiek, 

wiedział, że za pomocą tej strony mówimy do niego a nie o nim. Szczegółowe zasady 

formułowania przystępnej językowo informacji znajdują się w dalszej części niniejszego 

rozdziału.  

4. Kanały komunikacyjne. Ważne jest, by otworzyć na stronie kanały komunikacyjne 

przyjazne dla klientów oraz zachęcić do korzystania z nich. Im więcej możliwości, tym 

lepiej – pokazuje to otwartość instytucji i jej gotowość do nawiązywania kontaktów 

z odbiorcami działań. Po pierwsze, warto stworzyć specjalną infolinię dla młodych 

klientów, po drugie – prosty formularz kontaktowy, który nie będzie wymagał od 

użytkownika podania innych danych niż imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. 

Opcją dodatkową, ale wartą rozważenia, jest uruchomienie czatu. To forma pośrednia 

między infolinią a e-mailem. Pozwoli młodej osobie prowadzić szybką, konkretną 

rozmowę w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca pobytu, a zarazem uniknąć 

„czasu oczekiwania” na połączenie albo odpowiedź na e-mail. Oczywiście czat będzie 

miał sens tylko wtedy, jeśli będzie obsługiwany na bieżąco, a rozmowa będzie miała 

rzeczowy, ale swobodny charakter. 

5. Zakładka FAQ. Dla tych, którzy wolą jak najwięcej dowiedzieć się sami albo którzy chcą 

po prostu dowiedzieć się jak najwięcej, zanim będą mieli pewność, że warto nawiązać 

kontakt z OWP, najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie sekcji „Najczęściej zadawane 
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pytania”. Należy pamiętać, że zarówno pytania, jak i odpowiedzi powinny być napisane 

w sposób przystępny – prostym językiem, krótko i jasno. 

Profil na portalu społecznościowym Facebook – aktualny i otwarty na kontakt 

OWP, jako instytucja, której klientami są przede wszystkim ludzie młodzi, powinna zaistnieć 

również w przestrzeni mediów społecznościowych. Tam funkcjonuje bardzo duża część jej 

potencjalnych klientów, dla których możliwość zapoznania się z instytucją lub kontaktu z nią 

za pomocą social media jest wielką zaletą. Najpopularniejszym serwisem tego typu jest 

oczywiście Facebook (FB). Na początku należy podkreślić, że strona OWP na portalu 

społecznościowym oraz jego strona internetowa mają pełnić odmienne role. Strona na 

Facebooku oprócz funkcji informacyjnej przede wszystkim powinna mieć funkcję promocyjną 

i właśnie społecznościową. Oznacza to, że jej celem jest ogólne rozpowszechnianie wiedzy 

o istnieniu OWP w środowisku lokalnym oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktu 

z potencjalnymi klientami i utrzymaniu – z obecnymi.  

Oto najważniejsze zasady, o których należy pamiętać, prowadząc stronę OWP na 

Facebooku: 

1. Potoczny język. Język, którym OWP posługuje się na portalu społecznościowym 

powinien cechować się większą swobodą niż język informacji na stronie www. Dzięki 

temu łatwo można skrócić dystans między instytucją a klientem, a w konsekwencji 

zachęcić go do nawiązania kontaktu – najpierw wirtualnego, a potem osobistego. 

Zarówno w sekcji „informacje”, jak i w poszczególnych publikowanych postach należy 

unikać długich tekstów i formalnych zwrotów, a zamiast nich postawić na krótkie wpisy 

i bezpośredni styl. 

2. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu. Niezwykle istotnym elementem 

społecznościowego charakteru FB jest fakt, że daje on możliwości nawiązywania 

łatwego i szybkiego kontaktu – zarówno z osobami, jak i różnorodnymi podmiotami. Jest 

to bardzo cenne dla osób młodych. OWP, jako instytucja przyjazna młodym, powinien 

umożliwić swoim klientom korzystanie z różnych form facebookowego kontaktu – czatu, 

połączenia telefonicznego i internetowego, komentowania postów czy nawet 

pozostawiania na stronie oceny instytucji. Ważne jest również, by na pytania i uwagi 

reagować na bieżąco.  

3. Swobodna tematyka informacji. Strona na FB jest miejscem, w którym nie należy 

ograniczać się do informacji merytorycznych ani kopiować zawartości strony www. Służy 

ona do pokazywania działalności instytucji również w sytuacjach codziennych lub 

nieoficjalnych albo do relacjonowania zdarzeń, np. poprzez zdjęcia czy filmy. Jest także 

niezwykle pomocna przy popularyzowaniu wszelkiego rodzaju wiedzy związanej 

z tematyką działalności instytucji – można zamieszczać na niej rozmaite ciekawostki, 

zadawać pytania. Wszystko to w celu, by młodzi ludzie zobaczyli, że OWP to instytucja 

przyjazna i użyteczna dla nich.  

4. Wydarzenia. Bardzo przydatną funkcją FB jest możliwość tworzenia „wydarzeń” – do 

spotkań, warsztatów, rekrutacji i innych aktywności podejmowanych przez OWP. Warto 

dodać do nich atrakcyjne zdjęcia i opisy, a potem zaprosić na nie jak najwięcej 

użytkowników – fanów strony, licząc, że przekażą oni zaproszenia dalej i na zasadzie 

sieci o wydarzeniu dowie się duże grono potencjalnych odbiorców. Użytkownicy FB 

widzą, w jakich wydarzeniach biorą udział ich znajomi i często traktują to jako 
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rekomendację. Poza tym każde wydarzenie ma podgląd liczby zainteresowanych. Im 

jest ona wyższa, tym większa siła przyciągania. W efekcie użytkownicy interesują się 

i biorą udział w wydarzeniach, o których w realnej rzeczywistości mogliby nawet nie 

usłyszeć. 

5. Regularna publikacja różnorodnych treści. Strona facebookowa OWP ma być 

świadectwem codziennego życia instytucji i zachętą do zapoznania się z jej działaniami 

oraz skorzystania z jej usług, a zatem musi „żyć”. Oznacza to, że różnego rodzaju 

aktywności (ważne by nie były monotonne) powinny pojawiać się na niej na bieżąco – 

posty, wydarzenia, relacje foto i video, reakcje na aktualne zdarzenia itd. Jeśli 

potencjalny klient, który wejdzie na profil OWP w poszukiwaniu informacji i kontaktu, 

zobaczy, że ostatni post to życzenia na Boże Narodzenie sprzed kilku miesięcy, 

z pewnością nie będzie próbował nawiązywać kontaktu.  

6. Promocja przez środowisko lokalne na FB. Rozpowszechnianie każdej informacji na 

FB odbywa się w sposób charakterystyczny dla społeczności, tzn. sieciowy – wg. zasady 

opisanej przy okazji pkt. 4. Żeby obecność OWP stała się widoczna dla obecnego na FB 

środowiska lokalnego, do którego OWP chce dotrzeć, trzeba zadbać o to, by informację 

tę rozpowszechniali inni. W tym celu należy „polubiać się” ze stronami innych podmiotów 

działających w środowisku lokalnym (są to np. szkoły i inne instytucje edukacyjne, firmy 

i start-upy, inicjatywy lokalne, urząd gminy, powiatowy urząd pracy, NGO-sy itp.), 

przesyłać im informacje z prośbą o udostępnienie, zapraszać jak najwięcej osób do 

polubienia strony, pojawiać się tam, gdzie znajdują się potencjalni klienci albo 

promotorzy działalności OWP.  

Przedstawione powyżej zasady są zestawem podstawowym, który pozwoli OWP sprawnie 

wystartować w przestrzeni wirtualnej. Zarówno stronę internetową, jak i stronę na portalu 

społecznościowym można wykorzystać szerzej i wdrożyć na nich różne dodatkowe 

rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działania powinny być spójne i mieć na 

celu ułatwienie współistnienia OWP i jego klientów oraz podniesienie skuteczności ich 

współpracy.  

6.2 Zasady przygotowania informacji przyjaznej dla osób młodych 

Posiadanie funkcjonalnej i przyjaznej użytkownikom strony internetowej to bardzo istotny 

element skutecznego docierania do młodych klientów przez OWP, jednak równie ważne jest 

wypełnienie tej strony treściami, których forma będzie równie przystępna dla młodych, jak 

sama strona. Jedną z podstawowych zasad skutecznej komunikacji jest dostosowanie 

komunikatu do obiorcy – zarówno pod względem treści jak i formy, tak by był dla niego 

zrozumiały i atrakcyjny.  

Można wyróżnić trzy główne zasady tworzenia informacji przystępnej dla młodego odbiorcy, 

które należy stosować przy tworzeniu wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych. Trzeba 

pisać przejrzyście, prosto i bezpośrednio. 

1. Przejrzyście, czyli czytelnie 

Młody odbiorca, zanim zainteresuje się treścią ulotki informacyjnej o OWP albo zawartością 

strony internetowej, najpierw, jednym rzutem oka, oceni wizualną stronę komunikatu. Jeśli 

zobaczy ścianę nieczytelnego tekstu, zniechęci się. Dlatego autorzy informacji dla młodych 
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klientów muszą zadbać o to, by ich teksty były czytelne i łatwe w orientacji. Środki 

warunkujące przejrzystość są następujące: 

 Segmentacja tekstu. W tekście ciągłym należy wyodrębnić akapity (całostki treściowe), 

a jeśli tekst jest dłuższy, to warto również oddzielić poszczególne części za pomocą 

śródtytułów i podtytułów.  

 Punktory i numerowanie. Wszystkie linearne wyliczenia warto podzielić i oznaczyć za 

pomocą punktów albo cyfr. Ta forma sama narzuca dodatkowe uporządkowanie tekstu 

i pomaga prowadzić czytelnika kolejnymi etapami przez informacje.  

 Podkreślenia i pogrubienia. Najważniejsze informacje warto zaznaczyć w tekście 

w szczególny sposób. Pozwoli to czytelnikowi łatwo je wyodrębnić i uniknąć przeoczenia 

kluczowych wiadomości. 

 Odnośniki i linki (tekst elektroniczny). Żeby nie wydłużać informacji i nie zagmatwać jej, 

warto wszelkiego rodzaju uszczegółowienia i informacje dodatkowe umieszczać 

w odnośnikach i linkach. Hipertekstowość nie powoduje u młodego odbiorcy zagubienia, 

wręcz przeciwnie – tworzy zbiór treści uporządkowany za pomocą kolejnych poziomów 

i wewnętrznie powiązany.  

 Obrazki i infografiki. Obrazki są dobrym dodatkiem do informacji, ponieważ przyciągają 

uwagę odbiorcy i nie wymagają takiego skupienia jak tekst pisany. Warto również 

korzystać z nowoczesnych sposobów opracowywania informacji i danych, jakimi są 

infografiki. Treści podane w ten sposób są o wiele lepiej przyswajane i zapamiętywane 

przez odbiorcę. Infografika przyciąga zainteresowanie młodego klienta nie tylko atrakcyjną 

formą, ale również skondensowaną treścią, ograniczoną do najważniejszych informacji.  

2. Zrozumiale, czyli prosto 

Zachęcający wygląd komunikatu to nie wszystko. Drugim krokiem jest zadbanie o to, by jego 

treść była zrozumiała dla młodego klienta. Zrozumiała, czyli przede wszystkim podana 

w prosty sposób. Oto główne elementy takiego tekstu: 

 Powszechnie zrozumiałe słownictwo. W informacjach dla młodych klientów należy 

unikać skomplikowanego słownictwa. Język urzędniczy, „projektowy” czy branżowy jest 

hermetyczny i niezrozumiały dla zwykłych odbiorców. Słowa - klucze charakterystyczne 

dla różnych dziedzin, którymi na co dzień sprawnie posługują się pracownicy instytucji, 

mogą wcale nie być powszechnie zrozumiałe i będą stanowić dla klientów barierę. Trzeba 

zatem podchodzić krytycznie do specjalistycznych nazw i zwrotów, które jako pierwsze 

przychodzą do głowy podczas pisania na dobrze sobie znany temat. Często nie są 

zrozumiałe dla szerokiego odbiorcy. 

 Krótkie zdania. Aby młody odbiorca nie zagubił się w toku wywodu, a zrozumienie 

komunikatu nie wymagało od niego wielkiego skupienia, należy używać krótkich zdań. 

Zamiast wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, trzeba budować pojedyncze lub co 

najwyżej jedno- lub dwukrotnie złożone. Żeby to osiągnąć, zazwyczaj wystarczy częściej 

stawiać kropkę. Lepiej również unikać nawiasów oraz innego rodzaju wtrąceń 

i dopowiedzeń wcinających się w główną myśl zdania. 

 Proste zwroty. W informacjach dla szerokiego odbiorcy, zwłaszcza młodego, należy 

unikać rozbudowanych formuł językowych. Skomplikowane konstrukcje są domeną stylu 

oficjalnego i urzędowego, w którym wspierają jego górnolotny charakter i zwiększają 

dystans instytucja – człowiek. Jednak stosowanie takich sformułowań w informacjach dla 
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młodych odbiorców jest nieuzasadnione. Sprawiają, że tekst jest sztuczny i rozwlekły. 

Dlatego warto upraszczać wszelkie rozbudowane konstrukcje. 

Np. Zamiast zwrócić się z prośbą – poprosić, zamiast współdziałać w zakresie wymiany 

informacji – wymieniać informacje, zamiast zaplanować działania mające na celu 

otwarcie własnej działalności gospodarczej – zaplanować krok po kroku otwarcie 

firmy.  

 Czasowniki zamiast rzeczowników. Czasowniki pozwalają ożywić teksty, 

w przeciwieństwie do rzeczowników, które czynią je statycznymi. Sprawiają, że tekst jest 

opowiadaniem zamiast opisem, a zatem łatwiej wciągnąć w niego odbiorcę. Zwiększeniu 

liczby czasowników sprzyja budowanie wielu krótszych zdań zamiast długich, 

wielopiętrowych. Specjalną grupą rzeczowników, które szczególnie warto zastąpić 

czasownikami, są rzeczowniki odczasownikowe (np. złożenie, udzielanie, akceptacja) – 

urzędowe pochodne form osobowych, niepotrzebnie nadużywane w codziennych 

tekstach. 

3. Bezpośrednio, czyli osobowo 

Autor każdego komunikatu musi zdawać sobie sprawę z tego, do kogo go adresuje. 

W przypadku gdy odbiorcami są ludzie młodzi, należy pamiętać, że preferują oni 

bezpośrednie zwroty i indywidualne podejście. Podstawowe narzędzia, które pozwalają to 

osiągnąć są następujące: 

 Tryb „my”. Pełni on podwójną rolę. Po pierwsze, dzięki niemu nadawca może przyjąć 

rolę przewodnika po tekście, zbliżyć się do odbiorcy i wyjaśnić problemy bez stwarzania 

dystansu instytucja - klient. Po drugie, stosowanie trybu „my” wspiera kreowanie 

przyjaznego wizerunku, ponieważ pokazuje, że za fasadą instytucji, jej działaniami 

i możliwościami stoimy „my” – ludzie.  

Np. Przejdźmy do kolejnego etapu działań.  „my”, czyli razem my - instytucja i ty 

Pomożemy Ci znaleźć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

„my”, czyli ludzie pracujący w instytucji 

 Per ty. Jest to kluczowy zwrot, jeśli chodzi o bezpośredni kontakt z młodym klientem. 

Zwracając się w ten sposób do niego w ulotkach, informacjach na stronie internetowej czy 

w materiałach promocyjnych, można podkreślić jego rolę oraz skrócić dystans między 

reprezentantami instytucji a młodymi klientami. Zwracanie się per ty pozwala przełamać 

obawy klienta zadającego sobie pytania: Czy pomoc oferowana przez OWP jest 

rzeczywiście dla mnie? Co oni mają mi do zaoferowania? 

Np. Odpowiemy na Twoje pytania. Doradzimy Ci, jak stworzyć skuteczną strategię 

marketingową. 

 Formy osobowe czasownika i konstrukcje czynne. Przystępność każdego tekstu 

zdecydowanie rośnie, jeśli jego autor ograniczy stosowanie form bezosobowych 

czasownika oraz konstrukcji w stronie biernej (np. podpisano, wymaga się, należy złożyć, 

zostanie ogłoszony) na rzecz form osobowych i czasowników czynnych. Pozwala to 

przede wszystkim ożywić komunikaty, spersonalizować je, nadać im płynność, a także 

ułatwia młodemu odbiorcy zrozumienie ich podstawowego przesłania – kto robi co, kto 

oferuje co (komu), kto może skorzystać z czegoś itd. 

Np.  

 forma nieprzystępna: 
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... zostanie zorganizowane spotkanie sieciujące dla młodych przedsiębiorców z 

udziałem zaproszonych ekspertów. Aby wziąć w nim udział, należy przesłać 

zgłoszenie mailowo. Wymagane jest potwierdzenie obecności z wyprzedzeniem 2 

dni. 

o forma przystępna: 

 ... OWP zorganizuje spotkanie sieciujące dla młodych przedsiębiorców, w którym 

udział wezmą zaproszeni eksperci. Przedsiębiorców chcących uczestniczyć 

w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy. Prosimy, by osoby chętne potwierdziły swoją 

obecność 2 dni przed spotkaniem. 

Stosowanie się do powyższych zaleceń pozwoli OWP dostosować tworzone przez siebie 

informacje do oczekiwań szerokiej grupy klientów, zwłaszcza osób młodych – zarówno pod 

względem formy, jak i języka komunikatów. Jest to klucz do tego, by osiągnąć sukces 

komunikacyjny między OWP a odbiorcami jego działań. 

 

6.3 Myślenie wizualne – czyli jak rysunek pomaga w komunikacji z młodymi 

ludźmi? 

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z określeniem „myślenie wizualne” lub 

inaczej „myślenie obrazami”. Te dwa pojęcia są używane zamiennie i odnoszą się do 

zyskującego coraz większą popularność prostego rysunku stosowanego w edukacji, 

komunikacji czy biznesie. Celem takiego rysunku nie jest ozdabianie tekstu czy 

przygotowanie artystycznych ilustracji. W myśleniu wizualnym chodzi o tworzenie 

efektywnego przekazu. Kiedyś modne było stwierdzenie „śpiewać każdy może”. Teraz coraz 

głośniejsze są opinie, że rysować każdy może. Nie mają znaczenia zdolności plastyczne, 

a ich brak nie stanowi przeszkody. Rysunek ma być prosty, czytelny i wspierający 

przekazywane treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie myślenia wizualnego w przygotowywaniu ofert, materiałów czy podczas 

prezentacji znacznie zwiększa zrozumienie oraz ilość zapamiętanych treści i informacji.  

 

Myślenie wizualne to – najprościej mówiąc – wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Jest 

to odzwierciedlenie sposobu, w jaki postrzegamy myśli, treści, informacje czy dane. Możemy 

rysunkiem poprawić np.: 
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 prezentowanie pomysłu biznesowego,  

 skuteczność komunikacji,  

 efektywność nauki. 

Biologicznie jesteśmy bardziej przygotowani do tego, by szybciej orientować się w prostych 

symbolach niż w tekście pisanym. Nasz mózg aż w 75% zaangażowany jest w przetwarzanie 

bodźców wizualnych, a tylko w 25% w przetwarzanie bodźców werbalnych. Wiodącym 

zmysłem większości ludzi jest wzrok. 

Profesor Allan Paivio jest twórcą teorii podwójnego kodowania w procesie czytania. Według 

niego w rozumieniu tekstu istotną rolę odgrywa tzw. „domysł językowy”. Przyswajamy 

informacje na dwóch poziomach: werbalnym (za pomocą słów) i wizualnym (za pomocą 

obrazów).  

Komunikacja oparta na obrazie towarzyszyła człowiekowi od najwcześniejszych okresów – 

wystarczy przywołać historię hieroglifów. Obecnie zapis rysunkowy przeżywa kolejny 

renesans. Szczególnie popularny jest w środowisku osób młodych. To wszystko przemawia, 

za tym, aby w codziennej komunikacji, zwłaszcza gdy kierujemy ją do młodych osób, używać 

zrozumiałych słów wspieranych przez proste rysunki. 

Wszyscy na co dzień myślimy wizualnie. Gdy jesteśmy pytani o wspomnienia z wakacji lub 

ostatniego spotkania z rodziną, to w głowie pojawią się najpierw obrazy, które następnie 

zaczynamy opisywać słowami.  

Myślenie wizualne i prosty rysunek mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich 

jak: komunikacja, zdobywanie wiedzy, przedstawianie pomysłów, rozwiązywanie problemów, 

sprzedaż, szkolenia, spotkania biznesowe czy marketing. 

Wykorzystanie myślenia wizualnego pozwala na: 

 tworzenie bardziej zrozumiałego komunikatu, 

 przekazywanie informacji bardziej atrakcyjnej w odbiorze, 

 utrzymanie skupienia i koncentracji, 

 lepsze zapamiętanie treści, 

 szybsze przypomnienie sobie potrzebnych informacji, 

 wzbogacenie działań o elementy zabawy. 

Coraz więcej firm, zarówno dużych jak i średnich, podczas organizowanych spotkań 

zatrudnia profesjonalistów, którzy przygotowują wielkoformatowe podsumowanie 

wykorzystując tekst i prosty rysunek, a to wszystko po to, aby uczestnicy lepiej zrozumieli 

i na dłużej zapamiętali przekazywane treści. Również takie instytucje jak GUS, uczelnie, 

szkoły, fundacje i stowarzyszenia korzystają z myślenia wizualnego, przygotowując materiały 

informacyjne, strony internetowe czy przewodniki. Wszystko to ma jeden cel główny – 

informacje, które trafiają do odbiorcy powinny zostać dobrze zrozumiane oraz utrwalić się 

w jego pamięci. 

A oto przykład zastosowania myślenia wizualnego w komunikacji projektu wspierającego w 

wejściu na rynek pracy osoby w wieku 15-24 lata. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/prezentowanie?source=feed_text&story_id=10214508998380973
https://www.facebook.com/hashtag/komunikacji?source=feed_text&story_id=10214508998380973
https://www.facebook.com/hashtag/nauka?source=feed_text&story_id=10214508998380973
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 Kryteria przedstawione tylko za pomocą tekstu 

 

Realizacja projektu zakłada kompleksowe wsparcie dla 130 osób (78 kobiet, 52 mężczyzn) 

w wieku 15-24 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu (młodzież NEET), w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy oraz 

zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego subregion centralny 

województwa śląskiego. 

 

 Te same kryteria przedstawione z wykorzystaniem tekstu i prostego rysunku 
czyli myślenia wizualnego 
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CZĘŚĆ IV 

 

 

 

 

Działania sieciujące 

Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości  

Osób Młodych 
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Wprowadzenie 

iniejszy Model został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Firma 

ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS realizują projekt 

„Akcja Inkubacja” (PO WER), w którym prowadzą inkubator innowacji społecznych. Nasz 

pomysł na model „Lokalnych Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości” skierowanych do 

osób młodych został wybrany w ramach tego projektu grantowego do testowania. 

Zobowiązaliśmy się, że w okresie sierpień 2017–styczeń 2018 roku wypracujemy model oraz 

wdrożymy go w mikroskali, to znaczy na terenie jednego powiatu, a następnie przedstawimy 

propozycję gotowego modelu do upowszechnienia na terenie całego kraju. 

Zatem w okresie testowania Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Smaki biznesu 

w Siemianowicach Śląskich byliśmy poligonem doświadczalnym i sprawdziliśmy, czy nasze 

założenia dotyczące powołania i działania Ośrodka są słuszne i czy obejmują wszystkie 

najważniejsze wyzwania organizacyjne i merytoryczne. Po zakończeniu testowania 

i weryfikacji opracowaliśmy finalną wersję Modelu Lokalnego Ośrodka Wspierania 

Przedsiębiorczości, który jest gotowy do wdrożenia przez inne podmioty. 

Będziemy wyróżnieni, jeżeli upowszechnianie tego innowacyjnego rozwiązania będzie 

prowadzone w ramach dalszych działań projektu „Akcja Inkubacja”. Jeśli jednak tak się nie 

stanie, to samodzielnie podejmiemy działania na rzecz promocji „Lokalnych Ośrodków 

Wspierania Przedsiębiorczości” kierujących swoją ofertę do osób młodych. Jesteśmy 

przecież Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. 

Z dotychczasowych, krótkich doświadczeń pracy nad wdrażaniem Modelu wiemy, że to 

rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczekujemy, że dość szybko znajdziemy 

naśladowców. 

W tej sytuacji powstaje pytanie, czy każdy podmiot, który zechce wdrożyć rozwiązania 

zawarte w niniejszym Modelu, będzie mógł czerpać z doświadczeń innych Ośrodków, 

wymieniać się informacjami, a może nawet prowadzić z nimi przyjazną rywalizację? Nasza 

odpowiedź jest jednoznaczna. Wraz z upowszechnianiem Modelu trzeba podjąć starania 

o stworzenie skutecznego mechanizmu sieciowania Lokalnych Ośrodków Wspierania 

Przedsiębiorczości działających w różnych regionach kraju. 

Poniżej przedstawiamy kilka wstępnych propozycji działań sieciujących. Mamy jednak 

świadomość, że warunkiem autentycznej współpracy jest zaangażowanie przedstawicieli 

wszystkich integrujących się Ośrodków w wypracowanie zasad networkingu. 

Uwarunkowania organizacyjne współpracy  

A. Ośrodki współpracują na zasadzie równych praw i obowiązków. Z własnej inicjatywy 

podejmują kolejne działania. Na potrzeby realizacji każdego pomysłu wyłania się 

inicjator/organizator wiodący.  

N 



 

 

Innowacja społeczna „Lokalne Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości” testowana jest w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” 

 

St
ro

n
a1

3
8

 

 

 

 

B. Ośrodki wybierają ze swojego grona koordynatora współpracy, który z poszanowaniem 

równych praw i obowiązków innych podmiotów, sprawuje pieczę organizacyjną i formalną 

nad realizacją kolejnych pomysłów. 

 

 

Każde z przedstawionych powyżej rozwiązań ma swoje zalety, ale też wymaga spełnienia 

określonych warunków. Jeżeli zdecydujemy się na wdrażanie pierwszego modelu, to 

podejmowane działania będą miały zapewne charakter sporadyczny i przypadkowy. Nie 

będzie realizowany żaden plan współpracy. Można też wyrazić obawy, że po pewnym czasie 

zainteresowanie organizacją kolejnych wydarzeń będzie malało. 

Z kolei drugie rozwiązanie musi łączyć się z zapewnieniem finansowania współpracy. Jeżeli 

jeden podmiot będzie zawsze uczestniczył w organizacji spotkań, to będzie ponosił 

w związku z tym określone koszty. Będzie też prowadził coś w rodzaju sekretariatu sieci, 

odpowiadał za kontakt z dotychczasowymi członkami, pozyskanie nowych członków, będzie 

pełnił funkcje związane z reprezentacją sieci na zewnątrz. Zapewne problemem będzie 

pozyskanie środków finansowych na takie działania. 

Trzeba również zaznaczyć, że rolę Ośrodka wiodącego w sieci przed pierwszymi wyborami 

i na etapie organizacji współpracy musi dobrowolnie przyjąć na siebie jeden z Ośrodków. 

Bez takiego zaangażowania sieć nigdy nie powstanie. 

OWP 

OWP 

OWP 

OWP 

 
OWP 

 

OWP 

 

OWP 

 

OWP 

 

OWP 

OWP  

wiodący 

OWP OWP OWP 
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Zadania sieci 

Grupa współpracujących Ośrodków sformułuje zapewne cele utworzenia sieci i przedstawi 

oczekiwania dotyczące aktywności. Zostaną zgłoszone prawdopodobnie takie potrzeby, jak: 

 Informacyjne – poszczególne Ośrodki będą chciały mieć dostęp do informacji 

o wydarzeniach organizowanych w innych środowiskach lokalnych, o szkoleniach 

i konferencjach, które dotyczą przedsiębiorczości osób młodych i promocji 

kompetencji przedsiębiorcy, o realizowanych projektach, planowanych i wdrażanych 

zmianach warunków prawnych itp. 

 Integracyjne – poznawanie doświadczeń innych Ośrodków, nawiązywanie kontaktów, 

wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań, które zostaną wpisane do Modelu itp. 

Integracja może dokonywać się na jednym poziomie, tj. integracja wszystkich 

Ośrodków działających w kraju, jak i na kilku poziomach, np. w ramach województwa, 

lub Ośrodków prowadzonych przez określony typ organizacji. 

 Szkoleniowe – realizacja zadań Ośrodka jest związana z koniecznością ciągłej 

aktualizacji wiedzy o rozwiązaniach prawnych oraz doskonaleniem warsztatu pracy 

osób zaangażowanych w działania Ośrodka, poznawaniem najlepszych praktyk i to 

zarówno przez kadrę zarządzającą jak i pozostałych współpracowników. 

 Reprezentacyjne – Ośrodki będą działały w różnych środowiskach lokalnych, ale z 

całą pewnością znajdą sprawy, które będą dla nich wszystkich ważne. Mogą łączyć 

się przy formułowaniu postulatów dotyczących funkcjonowania Ośrodków, ale 

również spraw dotyczących prowadzenia firm, rejestracji działalności gospodarczej 

czy promocji kompetencji przedsiębiorcy i nauczania przedsiębiorczości w szkołach. 

Wspólne stanowisko wypracowane w ramach sieci będzie zapewne łatwiej 

przedstawiać na zewnątrz. Ta grupa potrzeb Ośrodków dotyczy również promocji 

samego Modelu Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Działania 

informacyjne prowadzone na szczeblu lokalnym mogą być skutecznie wspierane 

akcjami w mediach o charakterze ponadlokalnym.  

 Merytoryczne – prawdopodobnie w Ośrodkach pojawi się konieczność opracowania 

materiałów informacyjnych o charakterze ogólnym, wydania publikacji, przygotowania 

narzędzi diagnostycznych, zakupu gier edukacyjnych itp. Możliwość podziału kosztów 

takich działań pomiędzy kilka lub kilkanaście podmiotów będzie atrakcyjna dla 

każdego Ośrodka 

Powyższy katalog nie jest zamknięty, ale pokazuje, że tematów do współpracy Lokalnych 

Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości kierujących swą ofertę do osób młodych jest 

bardzo dużo. Wartością dodaną takiej współpracy może być np. tworzenie partnerstw 

projektowych i pozyskiwanie w ten sposób środków finansowych na realizację wybranego 

fragmentu oferty. 
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Formy współpracy 

Możliwe do wdrożenia formy współpracy tworzą niemal nieskończony katalog. Ich wybór 

będzie zależał od ustalonych zasad współpracy oraz zaangażowania Ośrodków. Można 

oczekiwać, że największym zainteresowaniem będą cieszyć się: 

 Platforma internetowa, która zapewni stały dostęp do aktualnych informacji, pozwoli 

na przedyskutowanie ważnych spraw w środowisku Ośrodków, ułatwi uzyskanie 

szybkiej odpowiedzi na postawione pytania, umożliwi uzyskanie danych 

kontaktowych itp. Będzie też odgrywała ważną rolę w planowaniu i realizacji innych 

działań sieciujących. 

 Szkolenia organizowane dla kadry kierowniczej i specjalistów współpracujących 

z Ośrodkami. Zakres tematyczny tych szkoleń będzie obejmował zarówno tematy 

organizacyjne, jak i merytoryczne. Pozwoli również na wdrożenie do oferty Ośrodków 

nowych rozwiązań. 

 Konferencje albo zjazdy o innym charakterze (np. kongres Ośrodków) to wydarzenia, 

które łączą funkcję integrującą środowisko ze sprawami formalnymi (np. przyjęcie 

zmian do regulaminu, wybór władz na nową kadencję, prezentacja nowych członków) 

oraz merytorycznymi (np. wypracowanie wspólnego stanowiska, przedstawienie 

rekomendacji działań itp.). 

Przedstawione powyżej wydarzenia wzmacniają bezpośrednio Ośrodki i ich 

współpracowników. Sieciowanie można jednak wykorzystać również do zdrowej, rozwijającej 

rywalizacji. W tym celu można przewidzieć:  

 Konkursy promujące najlepsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne działania 

Ośrodków. Rywalizacja przyczyni się do podejmowania szczególnego wysiłku dla 

osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy. Pozwoli również podsumować i ocenić 

pracę wykonaną w pewnym okresie. Konkurs jest zwykle źródłem pozyskania 

informacji o dobrych praktykach. 

 Liga młodzieżowej przedsiębiorczości mobilizująca młodzież do działania 

i współpracy lokalnej (rywalizacja określonych zespołów młodzieżowych 

wystawianych przez każdy z Ośrodków). Rywalizacja może trwać w dłuższym 

okresie, np. kilku miesięcy i składać się z kilku etapów, które powinny zakończyć się 

osiągnięciem mierzalnego efektu. Takie wydarzenia są dodatkową promocją oferty 

Ośrodka w środowisku lokalnym oraz zachęcają do stałej współpracy młodych osób 

zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości. 

Inne wydarzenia promujące Ośrodki to np. targi firm prowadzonych przez młodych 

przedsiębiorców i konkurs wiedzy o przedsiębiorczości. Takie inicjatywy mogą być 

organizowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ponadregionalnym.  

Niezależnie od tego, które pomysły na działania sieciujące zostaną wdrożone, współpraca 

Ośrodków z całego kraju będzie promować zarówno pomysł na Ośrodki, jak i działalność 

każdego z nich. Najważniejsze jednak, że będzie promować przedsiębiorczość wśród ludzi 

młodych.  


