
Zmiany W Regulaminie BUR od 1 stycznia 2022 

Od nowego roku zmiany w Regulaminie 

BUR. Zapis na usługę rozwojową 

najpóźniej na 1 dzień przed jej 

rozpoczęciem. 

 
1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną  zmiany w Regulaminie BUR i jego załącznikach. 
Wynikają one z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do treści opublikowanej 31 
sierpnia br. zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i  pracowników do zmian na lata 2014-2020. Równocześnie do wprowadzonych zmian w 
Regulaminie BUR, dostosowane zostaną funkcjonalności systemu informatycznego BUR.  

Główne zmiany w Regulaminie BUR: 

Regulamin 

• zmieniono poszczególne definicje, dostosowując je do brzmienia przyjętego 
w  Wytycznych, 

• ujednolicono nazewnictwo w całym tekście, 
• doprecyzowano zapis w par. 5 ust. 14 dotyczący możliwości blokowania 

opublikowania usług, w przypadku stwierdzenia przez Administratora BUR podczas 
weryfikacji Karty usługi niezgodności z treścią Regulaminu 

„14. Administrator BUR może dokonać weryfikacji Kart Usług dotyczących usług 

opublikowanych w BUR oraz może, w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z 

Regulaminem BUR, zablokować usługi do czasu wyjaśnienia przez Dostawcę Usług.” 

• dodano nowy zapis w par. 9 (ust. 5) precyzujący termin zgłoszenia uczestnika na 
usługi rozwojowe najpóźniej na 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia ( z wyłączeniem 
usług w formie zdalnej i studiów podyplomowych): 

„Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać dokonane najpóźniej na jeden dzień 
przed datą rozpoczęcia usługi, z wyłączeniem zgłoszenia na Usługi realizowane w formie 
zdalnej oraz studiów podyplomowych.” 

• uporządkowano zapisy w par. 12 

Załącznik 1 - Karta Dostawcy Usług 

• dostosowano zapisy instrukcji wypełniania Karty dostawcy usług do funkcjonalności 
systemu BUR. 



• doprecyzowano instrukcję uzupełnienia formularza Karty Dostawcy Usług. 

Załącznik 2 – Karty Usług (KU) 

• doprecyzowano zapisy zgodnie z funkcjonalnością systemu BUR, 
• uporządkowano definicje form świadczenia usług rozwojowych, 
• uszczegółowiono możliwości przekształcenia form świadczenia usług rozwojowych, 
• doprecyzowano instrukcję uzupełnienia Kart Usługi „egzamin” poprzez dodanie 

informacji w zakresie planowanego do osiągnięcia celu w związku z realizacją usługi 
egzamin. Doprecyzowano, że Karta Usługi – Egzamin jest przeznaczona wyłącznie do 
publikowania usług, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji zarejestrowanych w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) lub innych niż zarejestrowane w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Usługa egzamin kończy się uzyskaniem 
kwalifikacji, nie dotyczy nabycia kompetencji. 

Załącznik 4 – Zasady funkcjonowania Dostawców Usług w BUR 

• dodano treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia zaktualizowanej 
wersji Wytycznych, 

• w rozdziale 1.9 dostosowano zapisy do Wytycznych 
• uzupełniono i uporządkowano zapisy dotyczące dokumentowania usług 

realizowanych na odległość oraz usługi egzamin, 
• ujednolicono nazewnictwo w całym tekście. 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. 

Zapoznaj się z nowym Regulaminem BUR oraz z instrukcjami 

wypełniania kart usług: 

Informacje o Bazie Usług Rozwojowych - PARP - Centrum Rozwoju MŚP 

 

Formy świadczenia usług: 

Definicje form świadczenia usług:  

Usługa stacjonarna – oznacza proces uczenia się, który odbywa się z równoczesnym udziałem 

zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub 

Przedsiębiorcę, Użytkownika. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym – oznacza proces uczenia się, 

realizowany na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich 

jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno 

uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) za pomocą komunikatora.  

Usługa zdalna – oznacza proces uczenia się, realizowany na odległość za pomocą połączenia 

internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, 

oparty na interakcji uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez 

równoczesnego udziału eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę). 

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin


Usługę mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces 

uczenia się , który odbywa się z równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy 

trenera w miejscu wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub Przedsiębiorcę, Użytkownika oraz zawiera 

elementy procesu realizowanego na odległość za pomocą połączenia internetowego, z 

wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, odbywającego się z 

równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera (osoby prowadzącej usługę) 

za pomocą komunikatora.  

Usługę mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną) – proces uczenia się, który odbywa 

się z równoczesnym udziałem zarówno uczestników, jak i eksperta czy trenera w miejscu 

wyznaczonym przez Dostawcę Usług lub Przedsiębiorcę, Użytkownika oraz zawiera elementy procesu 

uczenia się, realizowanego na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem 

urządzeń takich jak komputer,tablet, inne urządzenia mobilne, opartego na interakcji uczestnika 

usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału eksperta czy 

trenera (osoby prowadzącej usługę).  

Usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – proces uczenia 

się realizowany na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich 

jak komputer, tablet, inne urządzenia mobilne, który zawiera elementy opierające się na interakcji 

uczestnika usługi z materiałem wspierającym rozwój i uczenie się bez równoczesnego udziału 

eksperta czy trenera oraz elementy odbywające się z równoczesnym udziałem uczestników oraz 

eksperta czy trenera (osoba prowadząca usługę) za pomocą komunikatora. 

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi.  

Usługę można opublikować najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem. Nie można opublikować 

usługi dofinansowanej, której data rozpoczęcia przekracza termin ważności uprawnień do 

świadczenia usług rozwojowych, tj. certyfikatów, akredytacji, uprawnień z mocy prawa. 

Uwaga: Na 5 dni przed terminem rozpoczęcia usługi pole dotyczące „daty rozpoczęcia” zostanie 

zablokowane do edycji. Przykład: Usługa rozpoczyna się 20 sierpnia. Ostatnim dniem na dokonanie 

zmiany terminu usługi jest 14 sierpnia 

Data zakończenia rekrutacji 

Uwaga: Zapis na usługę oraz jego edycja będzie możliwa do utworzenia najpóźniej na jeden dzień 

przed rozpoczęciem usługi (z wyjątkiem usług realizowanych w formie zdalnej). 

Liczba godzin usługi 

Uwaga: Na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi pole dotyczące „liczby godzin” zostanie 

zablokowane do edycji. 

Koszt netto/koszt brutto usługi/Koszt netto godziny / Koszt brutto godziny / Koszt netto 

przypadający na 1 uczestnika/Koszt brutto przypadający na 1 uczestnika/Koszt netto osobogodziny 

/ Koszt brutto osobogodziny 

Na 2 dni przed terminem rozpoczęcia usługi pola dotyczące kosztów zostaną zablokowane do 

edycji. 

Lokalizacja usługi 

Nie występuje dla formy świadczenia usługi:  



• zdalna w czasie rzeczywistym,  

• zdalna,  

• mieszana (usługa zdalna w czasie rzeczywistym połączona z usługa zdalną).  

Pole obowiązkowe. Dostawca usług powinien wpisać pełny adres miejsca realizacji usługi, co najmniej 

5 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia jej realizacji. Jednakże wpisując usługę do BUR 

wcześniej niż 5 dni przed jej realizacją Dostawca usług będzie mógł wpisać tylko nazwę miejscowości, 

w której będzie realizowana usługa. Zakres informacji: • Adres, • Dodatkowe informacje dotyczące 

szczegółów miejsca realizacji usługi. 

Wskazanie miejsca realizacji usługi pełni dwie funkcje:  

1. Określa rzeczywiste zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej a zatem faktycznej możliwości 

realizacji usługi.  

2. Pozwala na zaplanowanie i realizację monitoringu świadczenia usługi.  

Dlatego adresy podane nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem realizacji danego działania powinny 

być na tyle precyzyjne, aby ewentualne osoby zainteresowane mogły do nich bez problemu trafić. 

Uwaga: Na 5 dni przed rozpoczęciem usługi uzupełnione pole „Lokalizacja usługi” zostanie 

zablokowane do edycji. System zablokuje usługę w przypadku braku uzupełnienia pola „Lokalizacja 

usługi”. W takim przypadku system uniemożliwi zapis na taką usługę wyświetlając odpowiedni 

komunikat. 

Harmonogram usługi 

Nie występuje dla formy świadczenia usługi: • zdalna.  

Pole obowiązkowe. Harmonogram usługi w podziale na dni i godziny wraz z podaniem 

przedmiotu/tematu zajęć, należy uzupełnić w Karcie Usługi najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem realizacji danej usługi. W harmonogramie można uwzględnić przerwy w usłudze. Liczba 

godzin w harmonogramie powinna być co do zasady zgodna z liczbą godzin wskazaną w polu „Liczba 

godzin usługi”. W przypadku opublikowania usługi zdalnej w czasie rzeczywistym lub usługi mieszanej 

(z wyjątkiem usługi stacjonarnej połączonej z usługą zdalną) szczegółowy harmonogram należy 

przedstawić w podziale na dni i godziny wraz z podaniem przedmiotu/tematu zajęć oraz w części 

usługi realizowanej w czasie rzeczywistym należy podać elementy/sposób realizacji zajęć (ćwiczenia, 

rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). W przypadku opublikowania 

usługi mieszanej (stacjonarnej połączonej ze zdalną w czasie rzeczywistym), Dostawca usług wskazuje 

za pomocą „switch”, które zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. 

Wyjątek: Przy usłudze związanej z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy w pole „Liczba godzin 

usługi” należy wpisać liczbę godzin teoretycznych i praktycznych kursu. Część praktyczna nie jest 

natomiast wpisywana do harmonogramu, ale musi zostać uwzględniona w Ramowym Programie 

Usługi. W polu Informacje dodatkowe powinno zawierać się zdanie: „Część praktyczna jest ustalana 

indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od ... do .... Szczegółowe dni i godziny 

części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług.” 

Dodatkowo Administrator Regionalny może wymagać na etapie podpisywania umowy 

szczegółowego rozpisania godzin usługi. Należy mieć na uwadze kwestie zmienności zdarzeń 

losowych.  



Uwaga: Na 5 dni przed rozpoczęciem usługi system zablokuje usługę w przypadku braku 

uzupełnienia pola „Harmonogram”. W takim przypadku system uniemożliwi zapis na taką usługę 

wyświetlając odpowiedni komunikat.  

Uwaga: Administratorzy Regionalni opierają się na indywidualnej dokumentacji konkursowej. 

Każdy projekt realizowany ze środków publicznych, może mieć swoje ograniczenia pod kątem 

uznania przerw za koszt kwalifikowany. 

 


