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Okres realizacji – 57 miesięcy (01.01.2019-30.09.2023)

 Liczba podmiotów – 1,7 tys.

 Liczba weryfikacji kart podmiotu – 23,55 tys.

 Liczba ofert usług rozwojowych – ok. 337 tys.

 Liczba weryfikacji kart usług – 4,75 tys.

 Liczba audytów funkcjonowania audytów w BUR – 747

Projekt BUR 2.0
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Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw i pracowników

Cel projektu BUR 2.0

Jakość

Dostępność
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Kluczowe etapy realizacji projektu 

Pilotaż komercjalizacji BUR

Nowelizacja rozporządzenia BUR 
- dwukrotnie

Wyniki edycji badania 
ewaluacyjnego
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Face lifting czy… – Baza Usług Rozwojowych 
bardziej przyjazna dla użytkowników – nowe 
otwarcie

Rekomendacje z ewaluacji Podmiotowych 
Systemów Finansowania 

Audyt użyteczności systemu informatycznego 
BUR1.0Baza Usług Rozwojowych … Face 

lifting, czy…? 
Analiza zgłoszeń w systemie zgłaszania błędów 

(Redmine)

Analiza własna struktury bazy danych oraz kodu 
systemu





Rejestracja

Link aktywacyjny ważny wyłącznie przez 24 godziny



• Numer PESEL wymagany dopiero 
po etapie aktywacji konta

• Ograniczony zestaw danych 
osobowych po dokonaniu 
aktywacji konta

Rejestracja



Moduł użytkownika– tak jest teraz



Widok główny – tak będzie już wkrótce



Widok główny

• Profile użytkownika 
widoczne na widoku 
głównym

• Rezygnacja z przycisku 
„play” 



Przycisk „play”



Widok główny

• Główne akcje w profilu 
dostępne w widoku 
głównego

• Powiadomienia o nowych 
zdarzeniach na danym 
profilu



Profil użytkownika

• Boxy zawierające kluczowe 
informacje dotyczące danej 
strony.

• Zestaw informacji dotyczących 
dotyczących danego profilu 

• Jednowarstwowe menu 
boczne



Profil przedsiębiorcy



Profil dostawcy usług



Zapisy na usługę

• Dodatkowe walidacje oraz 
komunikaty podczas 
dokonywania zapisu na usługę 

• Możliwość edycji formularza 
zapisu (dodanie pracowników do 
formularza)

• Możliwość uzupełnienia 
ID_wsparcia po dokonanym 
zapisie 



Wyszukiwarka

• Modyfikacja i optymalizacja 
mechanizmów wyszukiwania

• Wystawienie API do importu, 
eksportu usług

• Modyfikacja interfejsu 
wyszukiwarki 
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Dziękuję za uwagę
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