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LIMITY OBOWIAZUJĄCE W PROJEKCIE AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY 
 

W ramach projektu obowiązuje limit na Pracownika (PESEL). 
 

Maksymalna wartość szkoleń dla 1 Pracownika to 8 355 zł netto. 
Maksymalna wartość dofinansowania do szkoleń dla 1 Pracownika to 6 684 zł netto (tj. 80% z 8 355 zł). 

 
Każdy Przedsiębiorca aplikujący do projektu deklaruje liczbę pracowników, których deleguje do udziału w szkoleniach 

oraz kwotę, jaka potrzebna będzie na realizację planowanych szkoleń. 
 

Tematyka szkoleń 
wynikających z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców 

oraz 
limitów maksymalnych kwot dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej  

 
kompetencje rekomendowane przez Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców 

(źródło: Rekomendacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców) 

Lp. numer 
porządkowy z 
Rekomendacji 

zakres merytoryczny wymagany czas trwania usługi rozwojowej maksymalny 
poziom ceny za 
osobogodzinę 
kwalifikowany w 
projekcie 

maksymalny poziom 
dofinansowania za 
osobogodzinę  

1 
3.1.1. 

Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa 
gospodarki odpadami 

średnio 60 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

90,00 zł 72,00 zł 

2 
3.1.2. Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami 

średnio 60 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 
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3 
3.1.3. 

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

ok. 40 godz., w tym 30 % 
zajęcia praktyczne 

100,00 zł 80,00 zł 

4 
3.1.4. 

Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki 
odpadami w oparciu o kompetencje 

ok. 60 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

5 
3.1.5. Efektywne i asertywne komunikowanie się 

ok. 16 godz., w tym 75% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

6 
3.1.6. Motywowanie i radzenie sobie ze stresem 

ok. 16 godz., w tym 75% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

7 
3.1.7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 

ok. 8 godz., w tym 75% zajęcia 
praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

8 
3.2.1. 

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej 
do klientów biznesowych 

ok. 40 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

9 
3.2.2. Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne 

ok. 40 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

10 
3.2.3. Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa 

ok. 20 godz., w tym 30 % 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

11 
3.2.4. 

Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa 
gospodarki odpadami 

ok. 40 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

100,00 zł 80,00 zł 

12 
3.3.1. 

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi 
podmiotami 

ok. 60 godz., w tym 30 % 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

13 
3.3.2. 

Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei 
gospodarki o obiegu zamkniętym 

ok. 40 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

14 
3.4.1. Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie 

ok. 40 godz., w tym 80% 
zajęcia praktyczne 

100,00 zł 80,00 zł 

15 
3.4.2. Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów 

ok. 80 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

16 
3.4.3. 

Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego, w tym 
obsługiwanie i monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń 

ok. 40 godz., w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

17 
3.5.1. 

Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym 
napędem podnoszenia 

35 godz., w tym 25 godz. 
Zajęcia praktyczne 

46,25 zł 37,00 zł 
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3.5.2. 

Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego 
podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

35 godz., w tym 10 godz. 
Zajęcia praktyczne 

46,25 zł 37,00 zł 

19 
3.5.3. Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I 

35 godz., w tym 10 godz. 
Zajęcia praktyczne 

46,25 zł 37,00 zł 

20 
3.5.4. 

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnienia 
elektryczne G1 

ok. 20 godz., w tym 50% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

21 
3.5.5. 

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

ok. 20 godz., w tym 50% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

22 
3.5.6. 

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych - uprawnienia 
gazowe G3 

ok. 20 godz., w tym 50% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

23 
3.5.7. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas 

min. 24 godziny, w tym 30% 
zajęcia praktyczne 

86,25 zł 69,00 zł 

 


