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naborów



Nabory

➢CZAS TRWANIA:

- do 31.01.2022 r.

➢ZGŁOSZENIA: 

- przez Formularz na stronie PARP: 80 firm

- przez system elektroniczny akademiamarr.pl: 54 firm



Garść statystyk

Lp.
Wielkość 

firmy
Liczba firm

Zadeklarowana 
liczba 

pracowników
Wnioskowana 

kwota
%

1 Mikro 9 42 330 845,00

52
2 Mała 13 164 1 362 590,00

3 Średnia 9 211 1 676 545,00

4 Duża 23 490 3 121 620,75 48*

SUMA 54 907 6 491 600,75 100

* w dniu 23.11.2021, 1.12.2022 r. oraz 16.02.2022 r. ponownie skierowaliśmy do PARP wnioski o 
zwiększenie w projekcie udziału pracowników dużych przedsiębiorstw z 25% do 50% 



Nabory
➢Zgłoszenia: 

- mikro, małe i średnie firmy: zawarto 25 umów 

- duże firmy: zawarto 2 umowy, udostępniono 1 kolejną 

(aby zachować dopuszczalny %)

Łącznie zakontraktowana kwota: 3 260 060,00 zł 

(Budżet na usługi: 5 773 305,00 zł; tj. zakontraktowano 56%)

➢Szkolenia: 

- weryfikacja kart usług rozwojowych (200 ocen)

- szukanie usługodawców i ofert zgodnych z Rekomendacjami



NABÓR NA 
STUDIA 

PODYPLOMOWE

Marzec 2022



Nabór na studia podyplomowe

➢CZAS TRWANIA:

- 1.03.2022 r. – 15.03.2022 r.

- zapraszamy mikro, małe i średnie firmy

- zgłoszenia weryfikowane są do 3 dni roboczych od ich wpływu –
zachęcamy do aplikowania

- dostępne kierunki studiów:

• Zarządzanie Gospodarką Odpadami (link do BUR)

• Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami (link do BUR)

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1316024
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1314286


Nabór na studia podyplomowe

➢CO NALEŻY ZROBIĆ:

- wysłać zgłoszenie przez Formularz na stronie PARP: TUTAJ

- zarejestrować się na akademiamarr.pl

- wypełnić elektronicznie i wysłać dokumenty rekrutacyjne

- oczekiwać na weryfikację, wprowadzić konieczne poprawki

- zawrzeć umowę, zapisać się na studia, ukończyć studia, rozliczyć

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://akademiamarr.pl/users


Zainteresowanie 
szkoleniami 

z Rekomendacji



Jakie szkolenia do tej pory 
zgłoszono/zrealizowano?

Nr usługi z 
Rekomen

dacji

Temat usługi Liczba 
przeszkolonych 
pracowników

7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 151

5. Efektywne i asertywne komunikowanie się 139

4. Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje 99

6. Motywowanie i radzenie sobie ze stresem 64

3. Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki 
odpadami

6

10. Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe SGGW 6

17. Język obcy 3

9. Zarządzanie gospodarką odpadami – studia podyplomowe SGH 2

23. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnienia elektryczne G1 1

24. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych - uprawnienia cieplne i energetyczne G2 1

25. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych - uprawnienia gazowe G3 1

* Łącznie 218 uczestników



O jakie inne tematy Przedsiębiorcy pytają?

Najczęściej Przedsiębiorcy deklarują chęć realizacji szkoleń z tematu:

• Szkolenia dot. wózków jezdniowych

• Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów (KWALIFIKACJA)

• Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami

• Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami (KWALIFIKACJA)

• Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami



O przedsiębiorcy napotykają problemy?

Na jakie problemy napotykają Przedsiębiorcy:

• korzystanie z BUR pierwszy raz (trudności w poruszaniu się po portalu)

• konieczność znalezienie usługodawcy oraz pozyskania oferty

• brak szkoleń z wózków jezdniowych na danym terenie

• brak oferty w Bazie Usług (widocznej i zgodnej z Rekomendacjami)



Podziękowania



Podziękowania

Na bieżąco konsultujemy z Członkami Rady pytania/zgłoszenia od 
Przedsiębiorców i Usługodawców dot. zgłaszanych usług (czas trwania, liczba 
osób, wymagania wobec trenera) – bardzo dziękujemy za niezwłoczne 
odnoszenie się do zgłaszanych wątpliwości

Bardzo dziękujemy za bardzo sprawne przygotowanie nowej wersji 
Rekomendacji RS i przeprowadzenie procesu jej uchwalenia. 

Trwają prace nad opracowaniem procedury/procesu certyfikowania celem 
uruchomiania możliwości realizacji 3 usług z Rekomendacji Rady będących 
kwalifikacjami.



Dziękuję za uwagę
Katarzyna Maźnica
Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

odzysk@marr.pl

785 118 868

https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

mailto:odzysk@marr.pl
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

