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Baza Usług Rozwojowych w liczbach

Start: 25 sierpnia 2016 r. 

�prawie 4 mln odsłon
�ponad 180 tys. użytkowników od sierpnia 2016 r.
�ponad 58 tys. opublikowanych usług, w tym                                 

prawie 32 tys. z możliwością dofinansowania
�ponad 11,5 tys. aktualnych usług (w tym prawie 

7,7 tys. z EFS)
�ponad 1,7 tys. zarejestrowanych podmiotów, 

w tym prawie 700 z możliwością realizacji usług 
dofinansowanych)

�prawie 4 tys. zgłoszeń z dofinansowaniem 
(z wykorzystaniem ID wsparcia)



Uruchomione wsparcie dla przedsi ębiorców

� woj. warmińsko-mazurskie (ponad 1800 zapisów na usługi)
� woj. dolnośląskie (prawie 550 zapisów na usługi)
� woj. podlaskie (prawie 300 zapisów na usługi)
� woj. wielkopolskie (ponad 270 zapisów na usługi)

Uruchomione wsparcie dla osób fizycznych

� woj. małopolskie - Kierunek Kariera (ponad 550 zapisów na 
usługi)

Baza Usług Rozwojowych w liczbach



Liczba zarejestrowanych podmiotów
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Podstawowe zasady korzystania z 
Bazy Usług Rozwojowych

Usługi 
komercyjne

Usługi z 
możliwością 

dofinansowania

Regulamin

Zasady funkcjonowania 
Podmiotów 

zarejestrowanych w KSU

Rozporządzenie 
na podst. art. 6a 
ustawy o PARP



przegl ąd sposobu 
publikowania ofert

sprawdzenie
sposobu świadczenia 

usług
system oceny usług

weryfikacja
podmiotów 

świadczących usługi

Jako ść 
w Bazie Usług Rozwojowych



� Krok 1 utworzenie konta indywidualnego

� Krok 2 utworzenie karty podmiotu
świadczącego usługę rozwojową

� Krok 3 przesłanie w systemie IT karty
podmiotu do weryfikacji

� Krok 4 oświadczenie o zgodności danych

Cztery kroki do publikacji usług



I. Informacje podstawowe
II. Kryteria dodatkowe

Układ karty podmiotu



• Ta część Karty Podmiotu b ędzie 
widoczna dla wszystkich u żytkowników.

• Dane podane w tej kategorii podlegają weryfikacji 
wstępnej.

• Jeżeli dane podane w tej kategorii uległy zmianie,
Podmiot wpisany do Bazy jest zobowiązany do
aktualizacji tych danych niezwłocznie, jednakże nie
później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

I. Informacje podstawowe – wizytówka 
podmiotu



dotyczą podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług 
rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków 

publicznych

•spełnianie wymagań w zakresie potencjału technicznego

•spełnianie wymagań w zakresie potencjału ekonomicznego

•zapewnienie realizacji usług rozwojowych przez osoby, które posiadają 
niezb ędne do świadczenie

•przestrzeganie przez podmiot zasad etyki zawodowej

•kryterium dot. systemu zapewniania jako ści

II. Kryteria dodatkowe



Zasady etyki zawodowej

� prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa

� przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz 
równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego

� zapewnienie poprawności i jasności sformułowań w zawieranych 
umowach

� świadczenie usług z należytą starannością

� zapewnienie poufności informacji uzyskanych w związku ze 
świadczeniem usług

� zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel i dążenie do stałego podwyższania jego kwalifikacji

II. Kryteria dodatkowe



System zapewniania jakości 

2 ścieżki:

•certyfikat lub akredytacja w zakresie usług 
szkoleniowych/doradczych

•uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów prawa

II. Kryteria dodatkowe



• lista certyfikatów / akredytacji – pomocniczo 
prowadzona przez PARP

• w przypadku braku odpowiedniego potwierdzenia 
posiadania systemu zapewniania jakości usług –
możliwość wskazania w karcie podmiotu innego, 
spełniającego warunki ustanowione w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6a 
ustawy o utworzeniu PARP

System zapewniania jako ści 
– ścieżka I: certyfikacja/akredytacja



1.Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

– w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych

2.Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)

– w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych

3.Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

4.Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia

pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług

5.Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

6.Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

7.Znak Jakości TGLS Quality Alliance

8.Pearson Assured

9.Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL

System zapewniania jako ści 
– ścieżka I: certyfikacja/akredytacja



Alternatywna ścieżka wpisu do 
Bazy Usług Rozwojowych na 
podstawie uprawnień
wynikających z odrębnych 
przepisów prawa – w zakresie 
usług szkoleniowych

System zapewniania jako ści 
- ścieżka II: uprawnienia do 

świadczenia usług z mocy prawa



Dostawca usług mo że świadczy ć w Bazie usługi z dofinansowaniem, je żeli:

� jest instytucją certyfikującą lub walidującą zgodnie z ustaw ą o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji lub

� posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
zgodnie z ustaw ą o systemie o światy lub

� posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do
zdobycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami
czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których
mowa w ustawie o rzemio śle lub

� posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do
zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych lub
kursów dokształcających i szkoleń zgodnie z ustaw ą Prawo o szkolnictwie
wyższym lub

� posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do
zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia zgodnie z
ustaw ą o Polskiej Akademii Nauk lub ustaw ą o instytutach badawczych

Ważne: mo że je świadczy ć wył ącznie w zakresie wynikaj ącym 
z posiadanego lub przyznanego uprawnienia

Uprawnienia do świadczenia usług



• Cel usługi (m.in. zwieńczenie w postaci nabycia kwalifikacji lub 

kompetencji)

• Ramowy program i szczegółowy harmonogram

• Grupa docelowa i warunki uczestnictwa

• Wymagania dot. prowadzących usługę

• Dostępność usługi i powiązanie z giełdą usług

• Możliwość dofinansowania (powiązana z uprawnieniami 

podmiotu)

• Inne (cena, czas, miejsce itd.)

Karta usługi



System oceny usług rozwojowych

Ankieta (on-line) oceniająca usługę rozwojową – 3 pytania 

Pytanie 1 - stopień osiągnięcia celu usługi rozwojowej

Pytanie 2 - spełnienie oczekiwań stawianych wobec usługi rozwojowej

Pytanie 3 - skłonność do rekomendowania usługi innym osobom/firmom

Uczestnik 
usługi

Przedstawiciel przedsiębiorstwa 
kierującego uczestników na usługę

Przedstawiciel firmy realizującej 
usługę

Pytania nr 1 - 3 Pytanie nr 1Pytania nr 1 - 3



Cele:

•zapewnienie wysokiej jako ści usług

•potwierdzenie spełnienia wymaga ń nałożonych 

rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 6a ustawy o 

PARP przez zarejestrowane podmioty 

•wskazanie obszarów do rozwoju pod kątem podnoszenia 

jakości usług

Audyt funkcjonowania podmiotu



Zapraszamy, wejd ź na 

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Infolinia Pn.-Pt. 8:00 – 18:00

pod nr. tel. 801 808 108 

info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl


