
 
 

Przedsiębiorstwo społeczne – w teorii i praktyce  
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC  

pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

Przedsiębiorstwo społeczne – w teorii i praktyce  
 

  

Data i czas szkolenia  2.04.2020 (czwartek) 

w godz.:9:30-16:45 

Miejsce szkolenia:  Kraków  
dokładny adres zostanie podany później 

Termin zapisów:  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  

26 marca (czwartek) do godz. 12:00  

Adresaci szkolenia:  Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych  

z Małopolski  

Kryteria rekrutacji  Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie  

 

Program 

• Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)? 

• Co warto wiedzieć? Najważniejsze uwarunkowania prowadzenia PS 

• Po co to komu? Najważniejsze korzyści za założenia PS dla różnych grup 

potencjalnych założycieli 

• Co się może stać, czyli ryzyko w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego 

• Jak zweryfikować pomysł na biznes społeczny? 

• Specyficzne uwarunkowania różnych form prawnych PS. 

 

Cel szkolenia:  

• wzrost wiedzy nt. specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, z 

uwzględnieniem poszczególnych form prawnych 

 

  

Korzyści z udziału w szkoleniu:  

• dowiesz się, jakie korzyści i obowiązki wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

społecznego 

• poznasz podstawowe ryzyko, jakie związane jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

społecznego 

• dowiesz się, w jaki sposób możesz zweryfikować swój pomysł na biznes 

 

 

Szkolenie kończy się obowiązkowym testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie 

certyfikatu.  

 

 

 

 



 
 
 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 

Organizator zapewnia:  

- materiały szkoleniowe  

- catering (dwie przerwy kawowe i obiad) 

- zwrot kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach).  

Organizator nie zapewnia kosztów zakwaterowania. 

 

W celu udziału w szkoleniu należy złożyć w wersji drukowanej (Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) – a wcześniej elektronicznie 

(ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty: 

• Zgłoszenie na szkolenie - formularz 

oraz - /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja 

publiczna NGO”/ - dokumenty dostępne  na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w 

zakładce dokumenty/ 

• Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy  

• Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja  

• Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych  

• Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta  

• Formularz_Załącznik_nr_3_oswiadczenie_NGO 

 

Prosimy o podanie w tytule maila tematu szkolenia.  

 

Zapraszamy! 

Organizatorzy:  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51  

31-436 Kraków  

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc 

Ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków 

tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00) 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian. 


