
 

 

OTWARTY KATALOG USŁUG DORADCZYCH 

 

OBSZAR Przykładowe rodzaje usług 

Usługi prawno-
podatkowe dotyczące 
prowadzenia 
przedsiębiorstwa 

1. Przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego - usługa doradcza polegająca m.in. na obsłudze rzecznika 

patentowego w kontekście powyższych zgłoszeń 

2. Doradztwo w zakresie uzyskania specjalistycznych pozwoleń czy 

certyfikatów – usługa doradcza polegająca na pomocy w wypełnianiu 

dokumentacji związanej z uzyskiwaniem pozwoleń (np. wymaganych 

prawem budowlanym) czy certyfikatów (np. w kontekście produkcji 

żywności ekologicznej czy leków) 

3. Opracowanie strategii podatkowej – usługa doradcza polegająca na 

optymalizacji obciążeń podatkowych 

4. Doradztwo w procesie tworzenia, podziału, zbycia i nabycia podmiotów, 

zorganizowanych części przedsiębiorstw  

5. Pozyskiwanie specjalistycznych pozwoleń, certyfikatów 

6. Doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności 

7. Wydanie opinii prawno-podatkowej, interpretacji 

8. Analiza skutków podatkowych transakcji 

9. Sporządzenie dokumentacji dot. transakcji, przetargów, innych zagadnień 

10. Opracowanie strategii podatkowej 

11. Doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego 

12. Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców 

Doradztwo eksportowe  1. Prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą – usługa doradcza 

polegająca na weryfikacji zagranicznych partnerów biznesowych, 

konstruowaniu umów w oparciu o prawo w danym kraju 

2. Zalecenia w zakresie wejścia na rynki zagraniczne, przygotowanie planu 

rozwoju eksportu (audyt eksportowy) – usługa doradcza pozwalająca 

przedsiębiorcy zaplanować kierunki eksportu, jakie będzie rozwijał, 

zorientowanie się w jakich krajach byłby popyt na jego produkty czy 

usługi 

3. Marketing wystawienniczy – usługa doradcza polegająca na 

przygotowaniu i organizacji udziału firm w targach 

4. Ocena potencjału eksportowego 

5. Analiza wybranych rynków 

6. Analiza uwarunkowań prowadzenia działalności na wybranych rynkach 

7. Opracowanie strategii wejścia na wybrane rynki 



 

8. Doradztwo w procesie wyszukiwania partnerów zagranicznych, 

nawiązywania relacji, negocjacji 

9. Przygotowanie i organizacja udziału w targach, misjach gospodarczych 

Marketing 1. Opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego 

– usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników 

odnoszących się do potrzeb konsumenta, które firma chce zaspokoić 

2. Audyt marketingowy – usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia 

rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych 

3. Doradztwo public relations – doradztwo związane z kreowaniem 

wizerunku firmy 

4. Badania i analiza rynku, badania marketingowe 

5. Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii 

komunikacji 

6. Opracowanie planu marketingowego 

7. Opracowanie i poprowadzenie kampanii promocyjnych 

8. Doradztwo w procesie tworzenia i rozwijania stron www 

9. Doradztwo w zakresie rozwoju sprzedaży internetowej 

10. Copywriting 

Zarządzanie i 
organizacja 

1. Audyt organizacyjny, audyt innowacyjności – usługi doradcze polegające 

na analizie organizacji przedsiębiorstwa bądź analizie możliwości 

wprowadzenia innowacji w firmie 

2. Opracowanie struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, systemu 

motywacyjnego – usługa doradcza polegająca na stworzeniu powyższych 

dokumentów w oparciu o specyfikę i filozofię danej firmy 

1. Usprawnianie procesów biznesowych – usługa doradcza polegająca 

między innymi na zaproponowaniu nowego systemu zarządzania 

procesami biznesowymi 

2. Opracowanie strategii, planów rozwoju 

3. Audyt organizacyjny 

4. Projektowanie struktur organizacyjnych, opisów stanowisk 

5. Mapowanie i optymalizacja procesów 

6. Formułowanie procedur, standardów 

7. Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie 

rekrutacji, opracowanie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych, 

formułowania ścieżek kariery 

3. Coaching 

Finanse 1. Analizy i modele finansowe, ocena opłacalności inwestycji, wyceny – 

doradztwo związane z analizą finansową planów inwestycyjnych firmy 

2. Pozyskanie finansowania przedsięwzięć – doradztwo w zakresie 

wypełniania dokumentacji do uzyskania m.in. kredytu bankowego 



 

3. Wdrożenie planowania finansowego, budżetowania, kalkulacje kosztów 

wytworzenia – doradztwo polegające na usprawnieniu działalności 

finansowo – księgowej przedsiębiorstwa 

4. Analizy finansowe, wyników działalności przedsiębiorstw 

5. Ocena opłacalności inwestycji 

6. Biznesplan 

7. Wycena środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych, 

przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw 

8. Analiza due diligence 

9. Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania przedsięwzięć (nie 

dotyczy wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania wsparcia 

UE) 

10. Opracowanie i wdrożenie narzędzi kontrolingowych (m.in. planowania 

finansowego, budżetowania, kalkulacje kosztów wytworzenia) 

ICT 1. Doradztwo w procesie analizy potrzeb i doboru rozwiązań 

teleinformatycznych 

2. Analizy przedwdrożeniowe 

3. Doradztwo w procesie projektowania i wdrożenia rozwiązań 

teleinformatycznych 

4. Doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych, informacji 

Techniczno-
środowiskowy 

1. Doradztwo w procesie wyboru rozwiązań technologicznych – usługa 

doradcza polegająca na doborze rozwiązań technologicznych np. w 

procesie produkcyjnym w firmie 

2. Opracowanie studium wykonalności – doradztwo w zakresie stworzenia 

studium wykonalności zarówno dla projektu badawczo-rozwojowego 

bądź inwestycyjnego 

3. Opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko -doradztwo w zakresie opracowania raportu potrzebnego w 

przypadku niektórych inwestycji infrastrukturalnych przedsiębiorstwa 

4. Doradztwo w procesie wyboru rozwiązań technologicznych, 

projektowaniu procesów technologicznych, potoków produkcyjnych 

5. Opracowanie norm produkcyjnych 

6. Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną 

przedsiębiorstw 

7. Sporządzenie studium wykonalności inwestycji 

8. Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

9. Środowiskowe analizy porealizacyjne 

10. Doradztwo w zakresie spełniania obowiązków środowiskowych 

 

Nie znalazłeś obszaru, jakim jesteś zainteresowany? Napisz do nas spektrum@arp.gda.pl 


