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Dlaczego Baza Usług Rozwojowych…
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Zamawianie usług publicznych

Zamówienia 
publiczne Konkurs Tryb 

pozakonkursowy

 Długi okres wyboru
wykonawcy

 Niska elastyczność

 Skomplikowane
procedury

 Wysokie ryzyko
nieskutecznego wyboru

 Krótszy okres wyboru
wykonawcy

 Większa elastyczność

 Niskie ryzyko
nieskutecznego wyboru

 Najwyższa skuteczność

 Rzadko stosowany



4

Konkursy - system podażowy

Instytucja 
szkoleniowa PrzedsiębiorcaOferta

Dysponent 
środków 

publicznych

konkurs

umowa o 
dofinansowanie
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Wnioski ze wsparcia przedsiębiorców z EFS 
w trybie konkursowym

 Dominująca strona podażowa mająca wpływ na
określenie oferty szkoleniowej

 Brak spójności pomiędzy ofertą firm szkoleniowych a
potrzebami przedsiębiorców i pracowników

 Mała liczba projektów „szytych na miarę”

 Podnoszenie kwalifikacji pracowników nie jest
traktowane jako długofalowa inwestycja lecz jako
doraźne wykorzystanie dostępnej oferty szkoleniowej

 Przedłużające się procedury aplikacyjne
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Zmiana systemu finansowania

Instytucja 
szkoleniowa Przedsiębiorca

System podażowy

Oferta

Przedsiębiorca
Instytucja

szkoleniowaPotrzeba

System popytowy
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System popytowy

Instytucja 
szkoleniowa

/doradcza
Przedsiębiorca Oferta

Operator

wniosek

umowa 
wsparcia

BUR



Czas reakcji

system podażowy system popytowy

Instytucja
szkoleniowa

Instytucja
Pośrednicząca

konkurs

umowa o 
dofinansowanie

Przedsiębiorca
Przedsiębiorca

Operator

wniosek

umowa 
wsparcia

Instytucja
szkoleniowa

6 - 12 miesięcy 0,5 – 1,5 miesiąca

BUR



Outsourcing oceny ryzyka

system podażowy system popytowy

Instytucja
szkoleniowa

Instytucja
Pośrednicząca

konkurs

umowa o 
dofinansowanie

Przedsiębiorca Instytucja
szkoleniowa

Instytucja 
certyfikująca/
akredytująca

wniosek

certyfikat/
akredytacja

Przedsiębiorca
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przegląd sposobu 
publikowania ofert

sprawdzenie 
sposobu 

świadczenia usług
system oceny 

usług

weryfikacja 
podmiotów 

świadczących 
usługi

Jakość w Bazie Usług Rozwojowych
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Jakość w Bazie Usług Rozwojowych

Jakość 
obiektywna

Jakość 
subiektywna
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Jakość w Bazie Usług Rozwojowych

• weryfikacja 
podmiotów

Jakość wejścia

• weryfikacja 
usług

• audyty

Jakość procesu
• system 

oceny usług 
rozwojowych

Jakość wyjścia



Podmioty świadczące usługi rozwojowe w BUR

Liczba podmiotów wpisanych do BUR – 3 660

Liczba podmiotów, które opublikowały 
co najmniej 1 usługę – 1 998

Liczba podmiotów, które opublikowały 
co najmniej 10 usług – 1 222

Liczba podmiotów, które opublikowały 
co najmniej 100 usług – 321

Liczba podmiotów, które opublikowały 
co najmniej 1 000 usług – 25



Liczba podmiotów wpisanych do BUR w podziale na 
województwa

225
113 127

143

107
299

243

162

521

229
180

75

593
638

90

103

Województwo Podmioty

śląskie 17%
mazowieckie 14%
małopolskie 11%
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Rodzaje usług w BUR
91,10%

4,20%
2,84%

0,79%
0,38%

0,34%
0,33%

0,02%
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Usługi w podziale na kategorie tematyczne

19,59%

9,94% 9,44%

7,42% 7,59% 7,33%

4,87%

Informatyka Finanse Organizacja Zarządz. zas. ludzkimi Marketing Umiejętności osobiste Prawo
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Dziękuję za uwagę
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