
Nowy Standard, Nowa Jakość -  
Standard Usług Zdalnego  
Uczenia się - SUZ 
Baza Usług Rozwojowych  

 

  



Baza Usług Rozwojowych – już 5 lat na polskim rynku  

wspiera rodzimy rynek 

usług rozwojowych   

łączy firmy szkoleniowe  z 
osobami chcącymi rozwijać  
kompetencje i kwalifikacje,   

mogą z niej korzystać 
pracownicy MŚP, 
przedsiębiorcy  MŚP 
oraz osoby prywatne 

500 000  
zapisów na usługi  400 000 

użytkowników 
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500 000  
ofert usług 

szkoleniowych i 
doradczych 

 

Nawet 80 proc. dofinansowania do usług szkoleniowych dzięki BUR 



Liczba usług dostępnych 
każdego dnia  
do wyboru w BUR  

Średniomiesięczna 
liczba nowych 
użytkowników  w 
BUR  

Procent usług 
realizowanych w formie 
zdalnej 

Baza Usług Rozwojowych w 2020 r. 

   13 000  30% 75 000 
 

30 000 

  

Dzienna liczba odsłon 
BUR 



W związku z pandemią COVID-19 już w marcu  ub. roku 
PARP podjęła decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, dzięki 
którym usługi w BUR mogły być realizowane  
w trybie zdalnym.  
 
Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej zostały przygotowane „Wytyczne dotyczące 
standardów świadczenia usług rozwojowych metodami 
zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług” 

Baza Usług Rozwojowych w czasie pandemii   

30 % usług 
oferowanych w 
BUR w ub. roku 

to usługi w 
formule zdalnej 



Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 

• narzędzie wspomagające dostawców usług w zarządzaniu 
jakością świadczonych zdalnie usług rozwojowych, 

 
• instrument  mający zwiększyć poziom świadomości 
•  i oczekiwań  odbiorców usług 

Przygotowany przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych we współpracy z ekspertami PARP i PIFS 

Standard - 
przewodnik dla 

dostawców i 
odbiorców usług 

rozwojowych     



Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ –  
zmiany w systemie informatycznym  

• Wprowadzenie formy świadczenia usługi jako obowiązkowego elementu  

• Rezygnacja z podrodzaju usługi elearning 

• Wprowadzenie pól związanych z wymogami technicznymi dla usług realizowanych w formie zdalnej 

• Odzwierciedlenie formularza na widoku KU (forma świadczenia) 

• Wprowadzenie dodatkowego filtru w wyszukiwarce usług  

Harmonogram wprowadzania Standardu  

Nowości w BUR po wprowadzeniu Standardu – modyfikacja systemu BUR,  



Formy świadczenia usługi szkoleniowych i doradczych w BUR 

1. Stacjonarne 

2. Zdalne 

3. Zdalne w czasie rzeczywistym  

4. Stacjonarne + zdalne 

5. Stacjonarne + zdalne w czasie rzeczywistym,  

 6. Zdalna + zdalne w czasie rzeczywistym  

 E-learning  

przestaje 

funkcjonować 



Baza Usług Rozwojowych – nie stoimy w miejscu  

Integracja BUR z profilem zaufanym – usprawnienie  
przesyłania Oświadczeń 

Bieżąca modyfikacja systemu – w odpowiedzi na zgłoszenia 

użytkowników. Dopasowanie systemu do formy zdalnej 

świadczenia usług 

Wdrożenie API  - mechanizmu umożliwiającego komunikację BUR z innymi systemami 
 oraz  prace przygotowawcze do uruchomienia aplikacji mobilnej systemu  
  

.  



12, 86 mln zł. 
2,09 mln zł.  

  

Środki dla dostawców usług – zapraszamy do skorzystania z oferty    

Zadanie Covid-19 
wsparcie dla 
sektora usług 
rozwojowych 

Do 22 marca br. wydłużono termin 
rejestracji  

Zwrot nawet 80 % kosztów usług 
szkoleniowych i doradczych 



  

Zapraszamy do kontaktu 

 
    Infolinia:  801 332 202 lub 22 574 0707 
    (czynne w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30) 

    mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl 

Dziękujemy za uwagę : 

Aleksandra Berg-Koza p.o. zastępcy dyrektora DRK 

Paweł Startek, p.o. kierownika DRK  








