
JAK DOBRZE SKONSTRUOWAĆ USŁUGĘ SPEŁNIAJĄCĄ 

WYMOGI RAD SEKTOROWYCH

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 



Przykładowa karta usługi rozwojowej zgodnej 
z rekomendacjami dla sektora lotniczo-

kosmicznego. 

W kartach ujęto główne założenia przyjęte dla usług 
szkoleniowych i doradczych, które firma 

szkoleniowa/doradcza powinna uszczegółowić i uzupełnić o: 

• szczegółowy zakres merytoryczny, 

• harmonogram, 

• listę trenerów,

• dookreślić grupę docelową 

– zgodnie z instrukcją tworzenia karty w BUR.









MODUŁ DOSTAWCY USŁUG

Dedykowany dl FIRM SZKOLENIOWYCH, które świadczą usługi rozwojowe

Profil Dostawcy usług umożliwia ubieganie się o WPIS DO BUR w celu 
PUBLIKOWANIA i REALIZACJI usług

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

about:blank


MODUŁ DOSTAWCY USŁUG – WIDOK PO ZALOGOWANIU 

Użytkownik

Przedsiębiorstwo 

DOSTAWCA USŁUG (czerwony) 

Kolor danego profilu ma zastosowanie w całym systemie, aby ułatwić pracę 
Użytkownikowi 



MODUŁ DOSTAWCY USŁUG – NOWY PROFIL

Dodanie nowego profilu jest możliwe z poziomu Widoku głównego
po kliknięciu przycisku „Dodaj” na kaflu Dostawcy usług lub ikony „+” na nagłówku
kafla

• Dane podstawowe

• Dane teleadresowe

• Oferta szkoleniowa
Część obowiązkowa

• Certyfikaty i uprawnienia

Część dodatkowa



• tekst
• tekst
• Tekst
• Tekst
• tekst

MODUŁ DOSTAWCY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Zakładka I „Dane podstawowe” – należy podać dane, zgodne                               
z dokumentami rejestrowymi



• tekst
• tekst
• Tekst
• Tekst
• tekst

• Zakładka II „Dane teleadresowe” – należy podać dane, zgodne                                                                 
z dokumentami rejestrowymi

MODUŁ DOSTAWCY – DANE TELEADRESOWE



• tekst
• tekst
• Tekst
• Tekst
• tekst

MODUŁ DOSTAWCY – OFERTA SZKOLENIOWA

• Zakładka III – „Oferta szkoleniowa” – należy wskazać, czy wniosek będzie dotyczył 
wpisu komercyjnego, czy z usług z możliwością dofinansowania ze środków 
publicznych



MODUŁ DOSTAWCY – CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Zakładka IV „Certyfikaty i uprawnienia” jest dostępna jedynie dla administratorów 
merytorycznych. Dodanie certyfikatu następuje po użyciu przycisku akcji „dodaj certyfikat”,               
a dodanie uprawnienia jest możliwe po użyciu przycisku „dodaj uprawnienia”



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI

Dostęp do formularza kart usług jest możliwy z dwóch miejsc w systemie:

1. Widok główny, ikona „Dodaj usługę” znajdująca się na kaflu Dostawcy usług

2. Zakładka „Moje usługi” na profilu dostawcy usług pod przyciskiem „Dodaj nową

usługę”

Wypełnianie karty usługi rozpoczyna się od sekcji FORMULARZ WSTĘPNY, w której należy

określić czy w usłudze będzie możliwość wykorzystania dofinansowania, sposobu

dofinansowania, rodzaju i podrodzaju karty usługi, podstawy publikacji karty oraz czy

usługa będzie dedykowana



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI - FORMULARZ WSTĘPNY



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI - FORMULARZ WSTĘPNY

Sposób finansowania

Pole Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników wybierają Dostawcy usług, którzy uzyskali wpis do BUR 
z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem 

Rodzaj świadczonej usługi

Dostawca wybiera z listy rodzaj usługi: USŁUGA SZKOLENIOWA, USŁUGA DORADCZA, MENTORING

Podrodzaj świadczonej usługi 

Dostawca wybiera z listy podrodzaj usługi: USŁUGA SZKOLENIOWA, USŁUGA DORADCZA, MENTORING

Podstawa uzyskania wpisu 

Dostawca usług wybiera z listy zakres uprawnień odpowiedni do wprowadzanej usługi

Usługa dedykowana

Czy usługa dostępna dla wybranych uczestników np. zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie, czy ma 
charakter otwarty i jest dostępna dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych 

Numer zamówienia 

Pole obowiązkowe w przypadku usługi dedykowanej, gdy szkolenie realizowane jest na zamówienie 
konkretnej organizacji lub osoby indywidualnej



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – INFORMACJE PODSTAWOWE



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – INFORMACJE PODSTAWOWE

• Nazwa Dostawcy *

• Numer 

• Tytuł ** Sektor TIC lub Sektor PLK, usługa zdalna 

• Kategoria

• Podkategoria

• Data realizacji ( od…do…)

• Data rekrutacji ( od…do…)

• Grupa docelowa

• Minimalna liczba uczestników  - 8 osób

• Maksymalna liczba uczestników – 12 osób

* wypełnia system

** wypełnia dostawca usług



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – INFORMACJE PODSTAWOWE

• Liczba godzin

• Cele 

• Efekty uczenia się 

• Cena 

• Lokalizacja 

• Osoby prowadzące

• Program i harmonogram

• Osoba do kontaktu

• Informacje dodatkowe 



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – FORMA STACJONARNA/ZDALNA



• tekst
• tekst
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PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – FORMA STACJONARNA/ZDALNA



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – FORMA STACJONARNA/ZDALNA



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – FORMA STACJONARNA/ZDALNA



PUBLIKACJA KARTY USŁUGI – FORMA STACJONARNA/ZDALNA



Dziękujemy Państwu     
za uwagę 

www.marr.pl

www.marr.pl/am3_sektory/

http://www.marr.pl/

