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SPOTKANIE INFORMACYJNE 
DLA DOSTAWCÓW USŁUG ROZWOJOWYCH

ZADANIE COVID-19

CZYLI SZKOLENIA I DORADZTWO 

WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI NADZWYCZAJNYCH 13 SEKTOROWYCH RAD DS. KOMPETENCJI



SPOTKANIE INFORMACYJNE
CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU COVID-19

~ System rad ds. kompetencji

~ Sektorowe rady ds. kompetencji

~ Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków 

pandemii COVID-19

~ Wymagania dla usług rozwojowych w ramach zadania COVID-19

~ Grupa docelowa w zadaniu COVID-19

~ Schemat wsparcia w zadaniu COVID-19



SYSTEM RAD DS. KOMPETENCJI

Koncepcja systemu jest ukierunkowana na budowanie 

systemu rozwoju kompetencji opartego na bieżącej 

wymianie informacji kluczowych dla sektora biznesu 

i systemu edukacji oraz usystematyzowanej współpracy 

administracji publicznej z przedsiębiorcami, instytucjami 

edukacyjnymi i ministerstwami.

SEKTOROWE 
RADY DS. 
KOMPETENCJI
(tzw. SRK)

ZADANIE 
COVID-19
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REKOMENDACJI
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BILANS 
KAPITAŁU 
LUDZKIEGO

(tzw. BKL)

BRANŻOWE 
BILANSE 
KAPITAŁU 
LUDZKIEGO 
(tzw. BBKL I i II)



SEKTOROWE RADY DS. KOMPETENCJI (tzw. SRK)

➢ 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne – branża dla branży. 

Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie 
szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

~ 17 SRK w IV i V 2020 r. przeprowadziło analizę sytuacji gospodarczej w Polsce,

~ Diagnoza dotyczyła w szczególności wpływu COVID-19 na luki kompetencyjne 
(obecne i prognozowane) w związku z pandemią,

~ 14 sektorów wskazało luki kompetencyjne, których niwelowanie wpłynie w opinii SRK 
na zwalczanie krótko- i średniookresowych skutków pandemii COVID-19,

~ 13 sektorów wskazało luki kompetencyjne – w opinii PARP, ministerstwa właściwego ds. 
gospodarki oraz IZ POWER - których niwelowanie wpłynie na zwalczanie krótko-
i średniookresowych skutków pandemii COVID-19 



SEKTOROWE RADY DS. KOMPETENCJI (tzw. SRK)

~ Zadanie COVID-19 to wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw* działających w jednym z 13 sektorów gospodarki, w których 

działają SRK. 

~ Zadanie COVID-19 dotyczy wyłącznie szkoleń i doradztwa, które ma na celu 

likwidację krótko- i średniookresowych skutków pandemii. 

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to 
wyłącznie sektorów przemysłowych związany z reindustrializacją, a w niektórych przypadkach sektorów 
i firm związanych z reindustrializacją działających w oparciu o literalnie wskazany kod PKD.



WSPARCIE I GRUPA DOCELOWA 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)

~ Wsparcie szkoleniowo-doradcze może być realizowane przez dostawców usług rozwojowych
do 31 marca 2021 roku*.

~ Rekrutacja mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nie później niż do 30.11.2020 r.*
(zadanie Operatora)

~ Usługi rozwojowe realizowane w ramach Zadania COVID-19 muszą spełniać minimalne 
wymagania wskazane w rekomendacjach nadzwyczajnych wydanych przez Sektorowe Rady ds. 
Kompetencji.

~ Usługi nie spełniające wymagań w zakresie zgodności z rekomendacją nadzwyczajną nie będą 
dofinansowywane w Zadaniu COVID-19.

* Zmiany terminów są uzależnione od zgody IZ PO WER.



GRUPA DOCELOWA 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)

~ Usługi rozwojowe są kierowane do pracowników MMSP zatrudnionych w jednym z 13 
sektorów gospodarki objętym zadaniem COVID-19.

~ W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) uczestnikami wsparcia 
mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw, działających w sektorach:

• IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana), 

• motoryzacyjnym (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne 
rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i 
motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i 
samochodów elektrycznych), 



GRUPA DOCELOWA 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)

~ W przypadku sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją) uczestnikami wsparcia 
mogą być pracownicy dużych przedsiębiorstw, działających w sektorach – c.d.:

• odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), 

• żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych 
paszy i karmy dla zwierząt),

• chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych),

• lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

~ pracownicy dużych przedsiębiorstw, nie mogą stanowić więcej 
niż 25% uczestników Zadania.



➢ Zgodność usługi rozwojowej z rekomendacją nadzwyczajną SRK oznacza:

~ grupa docelowa (typ przedsiębiorstwa, minimalna i maksymalna liczby uczestników, w niektórych przypadkach 

stanowisko pracy),

~ forma świadczenia usługi (większość to usługi realizowane zdalnie: asynchroniczne/w czasie rzeczywistym),

~ typ usługi (szkolenie, doradztwo),

~ czas trwania usługi (w tym minimalny wymiar zajęć teoretycznych),

~ efekty uczenia się,

~ minimalne wymagania stawiane dla Trenera/ wykładowcy/ doradcy,

~ sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego,

~ obowiązek przeprowadzenia walidacji lub certyfikacji.

ZAKRES WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)



➢ Podmioty zainteresowane świadczeniem usług szkoleniowo-doradczych w ramach Zadania 

COVID-19 powinny zapoznać się z treścią rekomendacji nadzwyczajnych.

~ https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#dokumenty

➢ Podmioty zainteresowane świadczeniem usług szkoleniowo-doradczych w ramach Zadania 

COVID-19 powinny dokonać wpisu usługi (usług) do BUR.

~ Instrukcja Użytkownika systemu BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

(PARP) , źródło: https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#dokumenty
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf


➢ Usługi rozwojowe powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

minimalnymi wymaganiami usługi rozwojowej określonymi w rekomendacjach Rad 

sektorowych oraz w przypadku usług realizowanych przez BUR, z aktualnym Regulaminem 

BUR i wytycznymi BUR dotyczącymi świadczenia usług realizowanych zdalnie (jeśli 

dotyczy). 

➢ W przypadku usług realizowanych poza BUR przedsiębiorcę obowiązuje podpisanie umowy z 

firmą szkoleniową/doradczą. 

~ Wzór umowy zostanie przekazany Operatorowi przez PARP na etapie realizacji Zadania.

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: ZASADY OGÓLNE)



Usługi rozwojowe (w tym realizowane poza BUR), a także opis usług umieszczonych w BUR powinny 

spełniać co najmniej następujące warunki, aby mogły być dofinansowane w ramach Zadania:

➢ karta usługi rozwojowej w części cel edukacyjny, szczegółowe informacje o usłudze (ramowy program usługi, 

efekty usługi, efekty uczenia się), powinna zawierać opis szczegółowo odnoszący się do rekomendacji, tak by 

można było:

• określić kompetencje rozwijane w ramach danej usługi;

• określić kwalifikacje uzyskane w efekcie procesu edukacji, walidacji oraz certyfikacji;

• ocenić, czy wymienione w karcie usługi efekty kształcenia mają swoje odzwierciedlenie w rekomendacjach SR;

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: WYMAGANIA SZCZEGÓLNE)



➢ po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej uczestnik otrzyma odpowiednie zaświadczenie/certyfikat o jej ukończeniu 

oraz dokona oceny usługi;

• warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczenie zajęć,

np. w formie testu, jeśli taka procedura została przewidziana (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej);

➢ osoba, która nie spełni warunku określonego w pkt. 3, nie uzyska zaświadczenia/certyfikatu. 

• Wydatki związane z udziałem takiej osoby w usłudze rozwojowej nie będą kwalifikowalne, zaś jej udział nie będzie stanowił podstawy 

do wyliczenia wskaźników osiągniętych w ramach realizacji Zadania;

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: WYMAGANIA SZCZEGÓLNE – c.d.)



➢ kwalifikacje i doświadczenie trenera powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rekomendacji SR, być 

adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć w ramach sektora oraz szczegółowo opisane w karcie usługi rozwojowej;

➢ usługi doradcze powinny być realizowane przez doradcę posiadającego kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające 

wymaganiom określonym w rekomendacji SR, a także być adekwatne do tematyki prowadzonych zajęć. 

• Stosowne informacje powinny zostać umieszczone w karcie usługi rozwojowej;

➢ potwierdzeniem wykonania usługi doradczej będzie karta usługi doradczej podpisana przez uczestnika oraz doradcę.

• Wzór karty zostanie przekazany Beneficjentowi na etapie wdrażania Zadania;

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: WYMAGANIA SZCZEGÓLNE – c.d.)



➢ Uczestnictwo w każdym dniu usługi rozwojowej musi zostać potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem, 

złożonym na liście udostępnionej przez wykonawcę usługi. 

• W przypadku szkoleń e-learningowych, blended-learningowych potwierdzeniem takim będą m.in. raporty z 

logowania oraz dokumentacja wytworzona na zakończenie realizacji usługi, podpisana przez przedsiębiorcę i 

wykonawcę usługi;

➢ Operator ma prawo weryfikacji kosztu usługi poprzez analizę innych podobnych ofert zarówno 

zamieszczonych w BUR, jak i z rynku komercyjnego. W przypadku wątpliwości co do wysokości kosztu 

usługi Operator będzie poprosić wykonawcę usługi o zestawienie elementów wchodzących w skład 

wydatku.

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: WYMAGANIA SZCZEGÓLNE – c.d.)



➢ Operator może zakwestionować cenę usługi rozwojowej w przypadku, gdy rażąco odbiega ona od cen 

rynkowych lub jest nieadekwatna do zakresu usługi;

➢ Operator jest zobowiązany do przestrzegania limitu maksymalnej kwoty dofinansowania osobogodziny na pracownika 

dla usługi rozwojowej wynikającej z rekomendacji SRK. 

• W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i 

Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. 

• W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą 

część z własnych środków.

WYMAGANIA DLA USŁUG ROZWOJOWYCH 
(ZADANIE COVID-19: WYMAGANIA SZCZEGÓLNE – c.d.)



SCHEMAT WSPARCIA ZADANIE COVID-19

OPERATORZY

PRZEDSIĘBIORCY 
SEKTORA

SEKTOROWE 
RADY DS. 
KOMPETENCJI
(tzw. SRK)

BAZA USŁUG 
ROZWOJOWYCH

BUDŻET ZADANIA - 56 mln zł.

REKOMENDACJE 
NADZWYCZAJNE
SRK

➢ PRZEDSIĘBIORCA – OPERATOR

~ Rekrutację prowadzi Operator,

~ Do zadań operatora należy m.in.:

• Udzielenie pomocy de minimis/ publicznej

• Zweryfikowanie, czy usługa wybrana przez przedsiębiorcę 

wpisuje się w zakres rekomendacji  lub pomoc w znalezieniu 

usługi zgodnej z rekomendacją nadzwyczajną w BUR,

• Operator – na etapie rozliczenia usługi w zadaniu COVID-19 

– weryfikuje, czy przedsiębiorca posiada wymagane 

dokumenty potwierdzające wykonanie usługi i jej 

zgodność z rekomendacją nadzwyczajną SRK.



SCHEMAT WSPARCIA ZADANIE COVID-19

OPERATORZY

PRZEDSIĘBIORCY 
SEKTORA

SEKTOROWE 
RADY DS. 
KOMPETENCJI
(tzw. SRK)

BAZA USŁUG 
ROZWOJOWYCH

BUDŻET ZADANIA - 56 mln zł.

REKOMENDACJE 
NADZWYCZAJNE
SRK

➢ OPERATOR – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

~ Kontakty z dostawcami usług rozwojowych w związku z 

pytaniami i wątpliwościami związanymi z kartami usług 

BUR (zgodność usług z rekomendacjami nadzwyczajnymi)

- odpowiedzi przygotowywane są we współpracy z 

PARP i właściwą SRK

~ Fakultatywnie 

– promocja rekomendacji nadzwyczajnych wśród 

dostawców usług rozwojowych (efekt zachęty 

podażowej)



SCHEMAT WSPARCIA ZADANIE COVID-19

OPERATORZY

PRZEDSIĘBIORCY 
SEKTORA

SEKTOROWE 
RADY DS. 
KOMPETENCJI
(tzw. SRK)

BAZA USŁUG 
ROZWOJOWYCH

BUDŻET ZADANIA - 56 mln zł.

REKOMENDACJE 
NADZWYCZAJNE
SRK

➢ SRK – PARP - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

~ Kontakty z dostawcami usług rozwojowych w związku 

z realizacją Zadania COVID – 19

- efekt zachęty podażowej,

- informacja w zakresie rekomendacji 

nadzwyczajnych



SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WSPARCIA ZADANIE COVID-19
BUDŻET ZADANIA - 56 mln zł.

1
• Rekrutacja przedsiębiorcy w systemie elektronicznym.

2
• Przekazanie przedsiębiorcy przez Operatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w tym wymaganych do 

udzielenia pomocy de minimis/ pomocy publicznej).

3
• Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych i rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

4
• Podpisanie umowy wsparcia w projekcie. 

5
• Wybór usługi rozwojowej (przedsiębiorca), weryfikacja usługi (Operator) i rejestracja na usługę 

szkoleniową/ doradczą w bazie BUR.

6
• Wykonanie usługi rozwojowej i potwierdzenie efektów uczenia.

7
• Po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwraca się do Operatora 

z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki. 



SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT WSPARCIA ZADANIE COVID-19
BUDŻET ZADANIA - 56 mln zł.

8

• Przedsiębiorca opłaca fakturę w całości ze środków pochodzących z zaliczki oraz ze środków własnych 
(stanowiących co najmniej 50% wartości usługi netto oraz VAT – jeśli dotyczy). 

9
• Przedsiębiorca składa do Operatora dokumenty rozliczenia wsparcia. 

10

• Dokumenty rozliczenia: poniesienia kosztu – np. faktura; dokonania płatności – potwierdzenie przelewu; 
ukończenia usługi rozwojowej. Potwierdzenie powinno zawierać ID wsparcia i usługi z BUR.

11
• Operator dokonuje na rzecz przedsiębiorcy refundacji w wysokości maksymalnie 30% wartości usługi netto.

12

• Niezależenie od wielkości przedsiębiorstwa wsparcie wynosi maksymalnie 80% wydatków netto na usługi 
rozwojowe. VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi rozwojowej. 

13

• Podstawową formą pomocy publicznej w ramach Zadania jest pomoc de minimis. W przypadku wyczerpania 
limitu, istnieje możliwość skorzystania z pomocy publicznej na zasadach ogólnych (intensywność wsparcia 
zostanie obniżona do 50 %).



~ System rad ds. kompetencji

~ Sektorowe rady ds. kompetencji

~ Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie 

zwalczania skutków pandemii COVID-19

~ Wymagania dla usług rozwojowych w ramach zadania 

COVID-19

~ Grupa docelowa w zadaniu COVID-19

~ Schemat wsparcia w zadaniu COVID-19

CZĘŚĆ II - PREZENTACJA REKOMENDACJI NADZWYCZAJNYCH

PYTANIA 
DO CZĘŚCI I – INFORMACJI OGÓLNYCH O ZADANIU COVID-19


