
KARTY USŁUGI – STUDIA PODYPLOMOWE (ZAŁACZNIK NR 2)

STUDIA  PODYPLOMOWE Zarządzanie Gospodarką Odpadami    nr edycji 11

0.    SPOSÓB FINANSOWANIA:
● wsparcie dla osób indywidualnych
● wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
● usługa prowadzona w formie zdalnej

1. RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI ROZOWJOWEJ – „SZKOLENIE”
1.1. Podrodzaj świadczonej usługi – STUDIA PODYPLOMOWE

2. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI – OTWARTA
3. INFORMACJE PODSTAWOWE -----

3.1. Nazwa podmiotu ------
3.2. Numer usługi w bazie ---------------
3.3. Data rejestracji usługi w bazie --------------
3.4. Tytuł usługi – ………………………………………………………………………
3.5. Numer ogłoszenia z giełdy usług ---------
3.6. Identyfikator uczestnika usługi -----------
3.7. Kategoria usługi --edukacja---------( z listy zgodnie z tytułem usługi)*
3.8. Podkategoria usługi –studia podyplomowe---------( z listy zgodnie z tytułem usługi)*

4. GŁÓWNY CEL USŁUGI – EDUKACYJNY

Celem Podyplomowych Studiów Zarządzanie Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom
nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.. Uczestnicy wykorzystają
zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z
jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z
gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska. (max 500 znaków)

4.1. Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych z ZRK -
NIE

4.2. Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK –
NIE

4.3. Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji - TAK

5. SZCZEGÓŁY REALIZACJI USŁUGI
5.1. Data realizacji usługi

● Data rozpoczęcia: …26.03.2022……………………
● Data zakończenia:…30.04.2023…………………………….

5.2. Okres rekrutacji
● Data rozpoczęcia rekrutacji: 01.03.2022……………………………..
● Data zakończenia rekrutacji:25.03.2022………………………………………….

5.3. Program usługi
5.3.1. Ramowy program usługi

Forma realizacji usługi:
Program realizowany jest w formule zdalnej w formie wykładów, zajęć o charakterze
warsztatowym (ćwiczeń). Formuła zdalna Studium polegać będzie na udziale słuchaczy na
zajęciach z użyciem aplikacji MS Teams. Opierając się na koncepcji nauki przez
doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć z otwartą komunikacja z
wykładowcami i wewnątrz grupy. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych
umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Program studiów:

Blok 1: Zarządzanie gospodarką odpadami w jednostce samorządu terytorialnego

1. Wykład inauguracyjny -        2 godz. ,
2. Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej- 8

godz.
3. Ocena oddziaływania na środowisko – 8 godz.,
4. Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie- 8 godz. ,
5. Gospodarka „ku obiegowi zamkniętemu” -  8 godz.,
6. Rynek gospodarki odpadami – 8 godz.,
7. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami- 8 godz. ,



8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 godz.,
9. Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem -8 godz.,
10. Zarządzanie kapitałem ludzkim - 8 godz. ,

Blok 2 : Prawne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami

11. Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami - przewidywane skutki – 8 godz. ,
12. Prawne regulacje gospodarki odpadami w Polsce - 12 godz.,
13. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami – 4 godz.,
14. Przyszłość systemu komunalnego w świetle unijnych regulacji - instalacje

komunalne a ekoprojektowanie – 4 godz.
15. Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów - 8 godz.,

Blok 3: Techniczno-ekonomiczne aspekty przetwarzania odpadów

16. Podstawy ekologistyki – 8 godz.,
17. Ekonomika składowiska odpadów - 8 godz.
18. Technologie unieszkodliwiania odpadów – 8 godz.,
19. Skutki ekonomiczne i środowiskowe unieszkodliwiania odpadów – 8 godz.,
20. Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej - 8 godz.
21. Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami -8 godz.,
22. Seminarium dyplomowe - 4 godz.

Czas trwania: 2 semestry
Dni zajęć: sobota (w godz. 9.00 - 16:00), niedziela (w godz. 9.00 - 16.00)
Łączna liczba godzin: 166
Łączna liczba punktów ECTS: 35

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów:
● obecność i aktywność na zajęciach,
● przygotowanie i ustana obrona pracy dyplomowej.

5.3.2. Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/ kształcenia

Wiedza:

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz:

1. Posiada poszerzoną wiedzę na temat zarządzania jednostką samorządu
terytorialnego.

2. Zna podstawy funkcjonowania gospodarki odpadami w jednostce samorządu
terytorialnego.

3. Posiada pogłębioną wiedzę nt. narzędzi i technik wykorzystywanych w procesie
zarządzania gospodarką odpadami

4. Posiada pogłębioną wiedzę nt. metod i narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu
zasad zarządzania gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego.

5. Zna i rozumie zasady prowadzenie polityki zarządzania gospodarką odpadami w
jednostce samorządu terytorialnego.

6. Zna i potrafi pracować z Planami gospodarki odpadami w jednostkach. samorządu
terytorialnego.

7. Zna i rozumie zasady zespołowego rozwiązywania problemów.
8. Zna i rozumie zasady prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
9. Zna i rozumie zasady zarządzania gospodarką komunalną.
10. Zna i rozumie zasady ustalania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
11. Zna prawo UE i ustawodawstwo polskie w zakresie regulacji dotyczących gospodarki

odpadami.
12. Zna i rozumie ustawę o utrzymanie czystości i porządku w gminach.
13. Zna i rozumie podstawy ekologistyki.
14. Zna i rozumie klasyfikację produkcji odpadów.

Umiejętności:



Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz:

1. Potrafi określić i wskazać źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
gospodarki odpadami.

2. Potrafi przeanalizować i pracować z Planami gospodarki odpadami w jednostkach
samorządu terytorialnego.

3. Potrafi optymalnie zarządzać odpadami w JST i przedsiębiorstwie.
4. Potrafi selekcjonować i porządkować pomysły dotyczące gospodarki odpadami oraz

wskazać najlepsze rozwiązania dla społeczności lokalnych.
5. Potrafi kompleksowo korzystać z instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem

gospodarki komunalnej.
6. Potrafi zorganizować działania w ramach organizacji i zarządzania gospodarka

odpadami w jednostce samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwie.
7. Potrafi określić i wskazać źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

gospodarki odpadami.

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu Studiów słuchacz:

1. Cechuje się otwartością i chęcią aktywnego uczestnictwa w środowisku
przedsiębiorstw komunalnych działających w gospodarce odpadowej.

2. Posiada zdolność przewodzenia i kierowania zespołem oraz pełnienia w nim różnych
ról.

3. Wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów dotyczących
gospodarowania odpadami.

4. Jest zorientowany na realne potrzeby, cele i osiągane rezultaty pracy.
5. Posiada zdolność do analizy i syntezy złożonych zagadnień gospodarki odpadami.
6. Wykazuje twórczy krytycyzm w odniesieniu do metod i narzędzi zarządzania

przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej.
7. Cechuje się wrażliwością na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

funkcjonowania gospodarki odpadami.

Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia:

● obecność na zajęciach
● aktywność na zajęciach
● praca końcowa
● obrona pracy końcowej

5.3.3. Szczegółowy harmonogram usługi

Terminy zjazdów dla XI edycji- I semestr

● 26-27 marzec 2022r.
● 9-10 kwiecień 2022r.
● 23-24 kwiecień 2022r.
● 7-8 maj 2022r.
● 21-22 maj 2022r.
● 11-12 czerwiec 2022r.
● 18-19 czerwiec 2022r.

II semestr
● 24-25 wrzesień 2022 r.
● 1-2 październik 2022 r
● 22-23 październik 2022 r.
● 5-6 listopad 2022 r.
● 19 -20 listopad 2022 r.

5.4. Uczestnicy usługi rozwojowej
5.4.1. Maksymalna liczba uczestników - …40……………….
5.4.2. Minimalna liczba uczestników………20……………



5.4.3. Grupa docelowa - studia adresowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i ich
pracowników z branży gospodarki odpadami oraz pracowników jednostek
samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką odpadami i ochroną
środowiska. Studia przeznaczone są także dla innych pracowników różnych szczebli
administracji związanych z tematyką gospodarki odpadami, a także dla firm
konsultingowych specjalizujących się w tej tematyce.

5.4.4. Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH,
• wniesienie opłaty za studia.

Warunki techniczne:
W przypadku zajęć odbywanych on-line, zajęcia realizowane są w aplikacji MS Teams. Dostęp
do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 gwarantuje SGH.
Minimalne wymagania sprzętowe:
• komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania

sprzętowe:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-team
s-app)

• kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
• Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s

5.4.5. Materiały dla uczestników studiów

Uczestnik otrzymuje:
● materiały dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub

elektronicznej),
● materiały wykładowe, formularze ćwiczeń i studia przypadków w wersji

elektronicznej.

5.5.Miejsce realizacji usługi

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Obiekty należące lub wynajmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

5.5.1. Warunki logistyczne
● sale dydaktyczne
● biblioteka i księgarnia
● punkty gastronomiczne

5.6. Osoby prowadzące usługę/ skład ekspercki/trenerski powinny być podane 3
osoby(max 1500 znaków)

● imię prowadzącego: ……Dariusz………………….
● nazwisko prowadzącego:…Matlak………………………..
● email prowadzącego:…dmatlak@pigo.org.pl……………………………….
● obszar specjalizacji: zarządzanie gospodarką odpadami, rynek gospodarki odpadami,

prywatne i publiczne usługi gospodarki odpadami
● doświadczenie zawodowe: Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (od 2003

r.); producentów pojazdu i sprzętu oraz dostawców technologii  dla gospodarki
odpadami.  Uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, autor licznych opinii nt.
projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi. Członek, powołanego przez
Ministra Środowiska w styczniu 2014 r., Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1998 r. członek zarządu Fundacji Polska
Unia Gospodarki Odpadami.

● doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach
podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw.

● wykształcenie:  absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk
Społecznych

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app


● imię prowadzącego: …Zbigniew……………………….
● nazwisko prowadzącego: …Grzymała……………………
● email prowadzącego:zgrzym@sgh.waw.pl
● obszar specjalizacji: m.in. zarządzanie gospodarką odpadami, gospodarką komunalną,

ekologistyka, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
● doświadczenie zawodowe: współpraca z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi;

ekspertyzy dla przedsiębiorstw
● doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach

podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla przedsiębiorstw.
● wykształcenie: dr hab., prof. SGH w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu

● imię prowadzącego: ……Marek…………………………..
● nazwisko prowadzącego:……Górski……………………….
● email prowadzącego: …marekgorski@mec.univ.szczecin.pl……………………………………
● obszar specjalizacji: Zainteresowania badawcze prof. Marka Górskiego obejmują przede

wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza
badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla
osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne

● doświadczenie zawodowe:  Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o
ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w
przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w
podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony
środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy
ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla
komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra
środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje
był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie w Łodzi wojewódzkiej
komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen
oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska

● doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach
podyplomowych, kursach specjalistycznych, szkoleniach dla różnych podiotów
gospodarki narodowej.

● wykształcenie:  prof. dr hab. nauk prawnych, prof. zwycz

5.7. Dodatkowe informacje o usłudze
Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż
kontrola/audyt, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody trenera i Uczestników.

6. CENA USŁUGI
6.1. Koszt brutto usługi przypadający na 1 uczestnika – 5500…….. PLN
6.2. Koszt netto usługi przypadający na 1 uczestnika –……….. PLN
6.3. Koszt brutto osobogodziny usługi ------
6.4. Koszt netto osobogodziny usługi -----

7. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE USŁUGI
Katarzyna Maźnica 785118868 -  dofinansowanie dla PKD 38
Zbigniew Grzymała, Agnieszka Wójcik – Czerniawska, Wioletta Krasuska - Wojtkowska..
Adres e-mailowy…zgrzym@sgh.waw.pl………………..
tel.: +22 5649402…………………………………
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra …Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego…………………………….


