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Podpisanie Porozumień na rzecz współpracy biznesu i edukacji w branży gospodarki 
odpadami. 

Dwustronne porozumienia pomiędzy: 

Sektorową Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, działającą na podstawie 

art. 4c i 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

a

Zainteresowanymi współpracą instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorcami, organizacjami 

reprezentujących przedsiębiorców z branży i innymi zainteresowanymi podmiotami .

- W pierwszej kolejności z prośbą o przystąpienie do porozumień zwrócimy się do uczelni wyższych, 

technikum i przedsiębiorców którzy mają status Członka Grupy Roboczej ds. biznesu i edukacji. 

Podpisanie  porozumień będzie formą potwierdzenia prowadzonej dotychczas współpracy.

Politechnika Warszawska, SGGW, Politechnika Śląska, 
Zespół Szkół nr 39 w Warszawie, Zespół Szkół Technicznych 

w Ciechanowie, Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim, 
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, MPO Warszawa, 

BYŚ, PGK w Płońsku, MPO Kraków, Rekopol OOO S.A, 
Elektrorecykling Sp. z o.o, RAF-Ekologia Sp. z o.o., 

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS



3

Współpraca w zakresie prowadzenia działań na rzecz dostosowania

i rozwijania kompetencji pracowników sektora zgodnie z potrzebami

rynku pracy w sektorze gospodarki odpadami.

Przedmiot Porozumienia
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Rada zobowiązuje się do wykonania następujących 
działań:

W ramach współpracy Partner deklaruje 
wolę:

❑ stworzenia odpowiednich warunków do wymiany 
doświadczeń organizacyjnych, edukacyjnych 
i metodycznych;

❑ inicjowania współpracy w zakresie tworzenia porozumień 
dot. staży i praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami a 
instytucjami edukacyjnymi;

❑ prowadzenia badań i monitorowania zapotrzebowania na  
kompetencje w sektorze;

❑ rekomendowania kwalifikacji zgodnych z potrzebami 
rynku pracy w sektorze;

❑ promocji  działań podejmowanych wspólnie z 
przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi, w tym 
dobrych praktyk w zakresie kształcenia kadr dla sektora;

❑ promocji sektora poprzez budowanie pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstw działających w sektorze oraz  
szkół które kształcą na potrzeby sektora.

❑ udziału przedstawiciela Partnera w grupie 
wymiany poglądów i doświadczeń  
edukacyjnych, metodycznych i organizacyjnych;

❑ udziału w rozwijaniu praktycznej nauki zawodu;
❑ udziału w procesie modyfikacji istniejących 

kierunków nauczania oraz  wypracowywania 
nowych kierunków nauczania uwzględniających 
potrzeby kompetencyjne sektora;

❑ zgłaszania propozycji mających na celu 
dostosowanie kształcenia do rzeczywistych 
potrzeb sektora;

❑ udziału w badaniach i monitorowaniu 
zapotrzebowania na kompetencje w sektorze;

❑ udziału w wypracowywaniu rozwiązań 
organizacyjnych i dydaktycznych sprzyjających 
współpracy pomiędzy szkołami i 
przedsiębiorstwami.

Szczegółowy zakres Porozumienia
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Inne istotne elementy Porozumienia

❑ Wymienione w Porozumieniu formy współpracy nie wyczerpują 

wszystkich możliwości a Strony Porozumienia będą otwarte na inne 

formy współpracy, wynikłe z przyszłych zdarzeń i okoliczności.

❑ Porozumienie określa wolę współpracy pomiędzy Stronami i jako 

takie nie stanowi podstawy do wzajemnych roszczeń.

❑ Porozumienie nie tworzy żadnych zobowiązań finansowych.

❑ Porozumienie  może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron ze 

skutkiem natychmiastowym.

❑ Każdorazowo treść Porozumienia będzie dostosowywana do 

indywidualnych potrzeb Partnera. 
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