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FUR II – 16, ver. 01 z dn. 31-03-20r. 

z dn. 01-04-19r. 

Zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych (FUR) II 
Operator „Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wprowadza zmiany dotyczące realizacji 
usług w formie zdalnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez PARP w dniu 30-03-2020r. 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I FIRM  

REALIZUJĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE W FORMIE ZDALNEJ 

 
1. Operator umożliwia realizację usług rozwojowych w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w 

oparciu o dokumenty przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we 

współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 

1.1. Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego 

dostępu - https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-

pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-

realizowanych-zdalnie 

1.2. Instrukcję wypełniania karty usługi świadczonej zdalnie – https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-

wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie 

2. Dokumenty te określają warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości 

usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). 

Pozwalają na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewniają skuteczny 

sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwiają Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka” jako Operatorowi dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o 

kwalifikowalności ponoszonych wydatków. 

3. Usługi rozwojowe realizowane w formie zdalnej muszą odbywać się w czasie rzeczywistym z 

wykorzystaniem połączeń on-line oraz muszą zapewniać równy dostęp dla wszystkich 

uczestników usługi. 

4. Karta usługi realizowanej w formie zdalnej powinna być przygotowana zgodnie z instrukcją (pkt. 

1.2) oraz powinna zostać przekazana do Operatora co najmniej 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem usługi celem jej zatwierdzenia. 

5. Uczestnik usługi musi dokonać zapisu na usługę z wykorzystaniem ID wsparcia dopiero po 

zatwierdzeniu karty usługi przez Operatora, jednak nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem 

usługi. Wszystkie zapisy na usługi muszą być zweryfikowane przez firmy świadczące usługi 

rozwojowe celem potwierdzenia czy uczestnik zapisał się na usługę z wykorzystaniem ID 

wsparcia. 

6. Lista uczestników usługi musi zostać zamknięta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem usługi 

rozwojowej realizowanej w formie zdalnej. 

7. Firma realizująca usługi rozwojowe ma obowiązek przekazać Operatorowi dane dostępowe do 

planowanej usługi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem usługi, 

wysyłając je na adres: biuro@screp.pl w formie wypełnionej karty dostępu do usługi 

realizowanej w formie zdalnej (zgodnie z załączonym wzorem). Dostęp do usługi ze strony 

Operatora nie może wymagać żadnych dodatkowych uwierzytelnień. W przypadku braku 

dostępu (karty dostępu) dla Operatora usługa zostanie uznana za niekwalifikowaną z powodu 

braku możliwości jej skontrolowania. 

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie
mailto:biuro@screp.pl
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8. W przypadku, gdy usługa jest przekształcona z formy stacjonarnej na formę zdalną firma 

realizująca usługę ma obowiązek uzyskać przed rozpoczęciem formy zdalnej, akceptację zmiany 

formy od każdego z uczestników oraz przechowywać ją np. w postaci zarchiwizowanej 

korespondencji mailowej. Firma realizująca usługę rozwojową może przygotować własny druk 

oświadczenia lub może wykorzystać wzór Operatora (zgodnie z załączonym wzorem). Firma 

realizująca usługę rozwojową przekazuje oświadczenie do Operatora na jego prośbę w formie 

elektronicznej w trakcie rozliczania usługi.  

9. Rozliczenie usługi rozwojowej realizowanej w dwóch formach tj. w formie stacjonarnej, a 

następnie po przekształceniu w formie zdalnej odbywa się na podstawie jednej karty usługi i 

innych dokumentów wymienionych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundusz 

Usług Rozwojowych (FUR) II. Firma realizująca usługę rozwojową edytuje kartę usługi w BUR i 

wprowadza zmiany dotyczące zajęć realizowanych zdalnie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 

ust.1, pkt. 1.1. i 1.2. Karta usługi zawierająca przekształcenie formy stacjonarnej w formę zdalną 

musi być zatwierdzona przez Operatora, brak zatwierdzenia karty usługi może skutkować 

uznaniem kosztów usługi za niekwalifikowalne. 

10. W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, egzamin, usługa o 

charakterze zawodowym) usługa musi być rejestrowana/nagrywana.  

11. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli 

szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a firma 

realizująca usługę powinna zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich 

uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i 

wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też 

zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu. Na tej 

podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu). Dokumenty 

potwierdzające obecność uczestników na szkoleniu będą stanowiły załącznik do dokumentów 

rozliczeniowych przedsiębiorstwa.  

12. Firma realizująca usługę musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających 

rejestrowanie/nagrywanie usługi w tym celu może przygotować własny druk oświadczenia lub 

może wykorzystać wzór Operatora (zgodnie z załączonym wzorem). Nagrywanie usługi i 

udostępnianie nagrania do celów kontroli/audytu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne. 

Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się odbyć. Udostępnienie nagrania 

do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez firmę 

realizującą usługę zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu. Nagranie 

potwierdzające realizację usługi będzie stanowiło załącznik do dokumentów rozliczeniowych 

przedsiębiorstwa. 

13. Realizacja formy zdalnej nie zwalania firmy realizującej usługę z obowiązków związanych z 

badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu. 

14. W przypadku zdalnych usług doradczych dopuszcza się możliwość korzystania z komunikatorów 

dostępnych rynkowo przy zapewnieniu rozwiązań umożliwiających monitoring realizowanej 

usługi. 

15. W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym 

dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest Formularz wykonania usługi doradczej 

zawierający co najmniej: dane uczestnika, dane doradcy, termin doradztwa uwzględniający 

zakres godzinowy, szczegółowy zakres wsparcia, wypracowane w wyniku doradztwa 



Fundusz Usług Rozwojowych (FUR II) 

Informacje: tel. 55 248 10 91 do 93 lub +48 727 022 531 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

St
ro

n
a 

3
 

FUR II – 16, ver. 01 z dn. 31-03-20r. 

z dn. 01-04-19r. 

dokumenty, rekomendacje/wytyczne/zalecenia dotyczące dalszych kroków, które powinien 

podjąć odbiorca doradztwa. Formularz wykonania usługi doradczej przygotowuje doradca na 

własnym druku lub może wykorzystać wzór Operatora (zgodnie z załączonym wzorem), a 

następnie podpisuje go i przesyła mailem do uczestnika doradztwa, który po zapoznaniu się z 

nim przekazuje go mailem do Operatora wraz z oświadczeniem, że potwierdza wykonanie usługi 

w zakresie wskazanym w formularzu. 

16. Operator będzie weryfikował ceny usług rozwojowych opublikowanych w BUR, a realizowanych 

w formie zdalnej. Firma realizująca usługę rozwojową jest zobowiązana do ustalenia ceny za 

usługę zgodnej z cenami rynkowymi, przy czym nie może być ona równa cenie usług 

realizowanych stacjonarnie. Kalkulacja kosztów usługi rozwojowej jest przekazywana przez 

firmę realizującą usługę rozwojową na żądanie Operatora. Firma realizująca usługę rozwojową 

ma obowiązek na żądanie uczestnika usługi lub Operatora przekazać kalkulację kosztów co 

najmniej 5 dni przed rozpoczęciem usługi. Operator ma prawo uznać usługę za 

niekwalifikowaną w przypadku niedostarczenia kosztorysu lub gdy cena będzie przekraczać 

standardowe ceny rynkowe podobnych usług.  

17. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej w formie zdalnej, 

zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych wskazanymi w ust.1, pkt. 1.1. Ma to na celu 

sprawdzenie, czy usługa jest rzeczywiście realizowana i czy uczestniczą w niej osoby zgłoszone 

Operatorowi. 

18. Firma realizująca usługę rozwojową jest zobowiązana do umożliwienia Operatorowi 

przeprowadzenia kontroli usług realizowanych w formie zdalnej poprzez udzielenie dostępu do 

prowadzonej usługi. Usługa realizowana w formie zdalnej w czasie rzeczywistym będzie 

monitorowana wielokrotnie. 

19. Powyższe informacje obowiązują od 31-03-2020r. do odwołania. 

 

 

Wzory dokumentów 

a. Karta dostępu do usługi realizowanej w formie zdalnej 

b. Oświadczenie o uzyskaniu akceptacji zmiany formy realizacji usługi 

c. Oświadczenie dotyczące rejestrowania/nagrywania usługi 

d. Formularz wykonania usługi doradczej 

 

 

 


