
UZASADNIENIE 

Podstawą do wydania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego rozporządzenia w 
sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2022 r. poz. 2080 i 2185), zwanej dalej „ustawą o utworzeniu PARP”. 

Niniejszy projekt rozporządzenia został przygotowany w związku ze zmianą art. 6a ust. 5 jako 
przepisu upoważniającego w ustawie o utworzeniu PARP, wprowadzoną ustawą z 28 kwietnia 2022 
r. o  zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 
2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). W myśl nowego przepisu, minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego określi w drodze rozporządzenia w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać 
podmioty ubiegające się o wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe zwanego 
dalej „rejestrem”, lub wpisane do rejestru, tryb ich weryfikacji oraz standardy świadczenia usług 
rozwojowych, mając na względzie zapewnienie należytej jakości tych usług. 

Zakres objęty projektem rozporządzenia jest aktualnie uregulowany w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi 
rozwojowe (Dz. U. poz. 1678), które na podstawie art. 142 ust. 1  ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 
2021–2027 zostało utrzymane w mocy do dnia wejścia w życie projektowanego, jednak nie dłużej 
niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w ww. życie. 

Potrzeba wprowadzenia projektowanych przepisów wynika z kontynuacji funkcjonowania Bazy 
Usług Rozwojowych, zwanej dalej „BUR”, w perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach 
programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, zwanego dalej „FERS”, w 
tym z planowanego zwiększenia roli i  zasięgu tego systemu, a także w  związku z przyjętymi 
założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i 
utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” w  ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, nakładającymi obowiązek dokonania okresowego przeglądu 
kryteriów rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz standardu świadczenia usług 
rozwojowych w BUR. 

Proponowany projekt rozporządzenia stanowi odzwierciedlenie pilnych potrzeb PARP oraz instytucji 
realizujących zadania w ramach regionalnych programów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
związanych z koniecznością zapewnienia jak najwyższej jakości usług rozwojowych świadczonych 
przez podmioty za pośrednictwem systemu BUR, a także zabezpieczy interes publiczny związany 
z  weryfikacją kwalifikowalności wydatków przez operatorów odpowiedzialnych za rozliczanie 
zrealizowanych usług w regionach w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF). 

Projekt rozporządzenia został przygotowany w oparciu o wyniki przeprowadzonych dwóch edycji 
badania ewaluacyjnego BUR oraz Podmiotowego Systemu Finansowania, zwanego dalej „PSF”, 
pozyskane informacje z  przeprowadzonych przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
zwaną dalej „PARP”, audytów podmiotów świadczących usługi rozwojowe, a także otrzymane uwagi 
od interesariuszy systemu, które zaakcentowały konieczność dokonania analizy szczegółowych 
wymagań i  warunków dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe określonych w rozdziale 2, 
sposobu i trybu wpisu do rejestru, o którym mowa w rozdziale 4 oraz standardów świadczenia usług 
rozwojowych zapisanych w rozdziale 5  rozporządzenia. Potrzeba projektowanych przepisów 
wynika ponadto z przeprowadzonego przeglądu aktualnie obowiązujących przepisów oraz ze 
zmienionych przepisów  ustawy o utworzeniu PARP. 



Treść niniejszego projektu rozporządzenia jest zasadniczo zbieżna z obowiązującym dotąd 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Projekt względem aktualnego rozporządzenia, oprócz 
zmian porządkowych i precyzujących brzmienie poszczególnych zapisów, został rozbudowany 
o  przepisy wynikające z nowego przepisu upoważniającego. Upoważnienie zostało poszerzone o 
dodatkowe uprawnienie dla PARP w zakresie zapewnienia jak najwyższej jakości usług 
rozwojowych świadczonych przez podmioty za pośrednictwem systemu BUR.  

Projekt rozporządzenia pozwoli przede wszystkim zabezpieczyć interesy użytkowników BUR w 
sytuacjach, kiedy wobec podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR 
stwierdzono prawdopodobieństwo zaistnienia istotnych uchybień w zakresie spełniania warunków 
wpisu do rejestru.  

Uregulowania  w § 1 są zgodne z zakresem upoważnienia w art. 6a ust. 5 ustawy o  utworzeniu 
PARP. Ponadto, zakres projektu rozporządzenia określony w § 1 i 3 jest zbieżny z aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniem.  

W § 2 pkt 2 dokonano zmiany brzmienia definicji „usługobiorca” poprzez poszerzenie zakresu 
podmiotów mogących skorzystać z usług rozwojowych świadczonych za pośrednictwem BUR. 
Zmiana ta podyktowana jest rozszerzeniem listy odbiorców usług rozwojowych mogących 
skorzystać z usług dostępnych w BUR, w związku z realizacją nowych projektów w ramach 
programów regionalnych. Wprowadzono również definicję walidacji w pkt.3.  

Ze względu na brak realizacji projektów związanych z usługami proinnowacyjnymi, tym samym w 
związku z brakiem publikacji przedmiotowych usług w BUR, w projekcie rozporządzenia pominięte 
zostały uregulowania  dotyczące tych usług, które w dotychczasowym rozporządzeniu widnieją w:  

–  § 3 w pkt 1 lit. b, w której określona była definicja usług proinnowacyjnych oraz  

– pozostałych przepisach dotyczących świadczenia tych usług – w § 2 w pkt 1, w § 4 w ust. 2, w § 
5 w ust. 2, w § 6 w ust. 2, w § 7 w ust. 6, w § 9 w ust. 4, w § 13 w ust. 2.  

Planowana zmiana pozwoli na uporządkowanie i ujednolicenie rozporządzenia w zakresie rejestru 
podmiotów świadczących usługi w BUR.  

W wyniku przeprowadzonej analizy przepisów obowiązującego rozporządzenia, w § 4–8 projektu 
uporządkowano oraz zmieniono treść wymagań  dla podmiotów lub osób świadczących usługi, w 
zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego, przestrzegania zasad etyki 
zawodowej oraz warunków w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług. 

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez interesariuszy BUR, w projekcie zmieniono względem 
aktualnego brzmienia przepis w § 4. W ust. 1 w pkt 1 doprecyzowano wymogi dotyczące 
dysponowania odpowiednimi pomieszczeniami na potrzeby świadczenia usług rozwojowych. W ust. 
1 w pkt 2 wskazano wymóg  „zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji usług 
rozwojowych”. Intencją nowego przepisu jest, aby spełnienie warunku posiadania potencjału 
technicznego jako niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych, odbywało się 
nieodłącznie wraz z zapewnieniem środowiska bezpiecznego i higienicznego dla usługobiorcy 
korzystającego z  tego potencjału. Jak wynika z przeprowadzonych w podmiotach audytów, 
audytorzy udając się do siedziby podmiotu audytowanego niejednokrotnie spotykali się 
z przypadkami, w  których podmioty audytowane wskazywały jako miejsca świadczenia usług 
rozwojowych piwnice, komórki oraz inne pomieszczenia nieprzystosowane do prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności.  



Ponadto, należy mieć na uwadze, że miejscem realizacji usług rozwojowych jest nie tylko siedziba 
wykonywanej działalności, będąca często przedmiotem własności podmiotu świadczącego usługi 
rozwojowe, ale również może to być dodatkowe miejsce wynajmowane na potrzeby realizacji tych 
usług. Wymóg ,,zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji usług rozwojowych” 
odnosi się zatem do podmiotu, niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. Jednocześnie, ze względu 
na rekomendacje wydane w ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego BUR i PSF oraz 
na uwagi zgłoszone przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ 
RPO) i operatorów realizujących projekty w ramach PSF, w tym samym ustępie 1 w § 4 
zrezygnowano z dotychczasowego  pkt 3 dotyczącego prowadzenia ewidencji zrealizowanych usług 
rozwojowych, przenosząc go do § 14 projektu. Ponadto, biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby 
interesariuszy BUR, w § 4 projektu dodano ust. 3, który rozszerza zakres potencjału technicznego 
o wymagania w zakresie dostępności usług rozwojowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Określając minimalne wymagania służące zapewnieniu tego typu dostępności odwołano się do art. 
6 pkt 1 i  3 lit. a, b i d ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062, z późn. zm.). Wprowadzony przepis ma na celu 
umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na stopień sprawności funkcjonalnej – 
sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. 

Brzmienie § 5 dotyczącego spełnienia warunków przez podmioty świadczące usługi rozwojowe w 
BUR w zakresie potencjału ekonomicznego zostało zaprojektowane w niezmienionym do aktualnie 
obowiązujących przepisów kształcie, z wyjątkiem ust. 2, który w związku z  usunięciem usług 
proinnowacyjnych w projekcie zostaje pominięty. 

Analizując uwagi zgłaszane przez operatorów PSF, przypadki z weryfikacji kart usług oraz 
wątpliwości pojawiające się na etapie weryfikacji spełniania warunków w zakresie potencjału 
kadrowego przez podmiot, w § 6 zaprojektowano brzmienie przepisu określającego wymogi 
w zakresie posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Pozostawiono, zgodnie z 
aktualnym brzmieniem przepisu, część uregulowania dotyczącą spełniania warunków w  zakresie 
potencjału kadrowego w przypadku posiadania kompetencji i kwalifikacji  - precyzując wymóg w 
zakresie posiadania doświadczenia odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczonych usług, z uwagi 
na różnorodność usług rozwojowych i niejednokrotnie ich odmienną specyfikę.  Interesariusze BUR 
niejednokrotnie akcentowali konieczność doprecyzowania wymogu posiadania aktualnego 
doświadczenia zawodowego, dostosowanego do rodzaju i zakresu świadczonych usług. Powyższe 
wynika z konieczności wyeliminowania przypadków świadczenia usług rozwojowych, 
wymagających wyspecjalizowanej praktyki, przez osoby do tego nieuprawnione, nie posiadające 
aktualnej wiedzy merytorycznej czy też praktyki zawodowej. Tym samym, wymóg posiadania  co 
najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji nabytych nie starszych niż 5 lat, 
licząc od daty wprowadzenia przez podmiot szczegółowych danych na temat oferowanej usługi do 
systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, jest odpowiedzią na 
zgłaszane postulaty. Weryfikacja warunku postawionego w zakresie doświadczenia zawodowego 
jest istotna dla zapewnienia jakości świadczonych usług w BUR. W tym właśnie celu projektowany 
przepis gwarantuje świadczenie usług przez osoby posiadające wymagane, aktualne kwalifikacje 
zawodowe, w tym również doświadczenie. Projektowany okres 5 lat wynika z analizy dostępnych 
badań oraz raportów rynku edukacyjnego, jak i rynku pracy, gdzie eksperci przyjmując założenia do 
prowadzonych badań, wskazują na prognozy i średni czas trwałości wiedzy w poszczególnych 
branżach w zakresie 3-5 lat. Ponadto należy wskazać, iż osoby posiadające odpowiedni tytuł 
zawodowy mieszczą się w pojęciu „kwalifikacje”, co oznacza, że posiadają aktualizowane na 
bieżąco kwalifikacje zawodowe uzyskane na drodze edukacji poza-formalnej i nieformalnej, 
potwierdzone odpowiednim dokumentem/ certyfikatem. Należy też podkreślić, że osoby 



posiadające kwalifikacje starsze niż 5 lat, prowadzące „na bieżąco” szkolenia w danym zakresie 
tematycznym, mogą prowadzić działalność szkoleniową na podstawie posiadanego doświadczenia 
zawodowego, o którym mowa  w pkt 1 projektowanego przepisu. Podmiot świadczący usługi 
rozwojowe zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oraz weryfikacji publikowanych danych o 
kompetencjach i kwalifikacjach lub doświadczeniu osób, które realizują usługi rozwojowe. 
Weryfikację tych danych należy udokumentować. 

Termin pięcioletni liczony jest od dnia wprowadzenia przez podmiot szczegółowych danych 
dotyczących  oferowanej  usługi do systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu podmiotu do 
rejestru, zgodnie z Kodeksem cywilnym.  Należy wskazać, że z dniem wprowadzenia przez podmiot 
danych dotyczących oferowanej usługi do systemu teleinformatycznego, dane te są dostępne dla 
użytkowników systemu.  

W § 7 zaproponowano w większości brzmienie przepisu odpowiadające brzmieniu przepisu 
aktualnego rozporządzenia. Przepisy zostały uporządkowane w zakresie  ust. 1 pkt 5, gdzie w 
stosunku do aktualnego brzmienia pominięto przepis w lit. c dotyczący wymagań nieustalonych 
przez usługobiorcę, ale niezbędnych do realizacji usługi, przenosząc go do standardów świadczenia 
usług rozwojowych w § 14. Po pkt 7 dodano pkt 8 i 9, do których przeniesiono dotychczasowe 
brzmienie pkt 1 i 2 z ust. 2.  

Ponadto, w pkt 9 uszczegółowiono wymogi dotyczące certyfikatu w zakresie potwierdzenia 
spełnienia wymogów określonych w pkt 1-8 tego ustępu w odniesieniu do rodzaju świadczonych 
usług rozwojowych. Jednocześnie, dodano w ust. 5 pkt 2 potwierdzający, że w  przypadku 
posiadania przez podmiot certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji 
spełnia on wymogi wyłącznie w odniesieniu do rodzaju świadczonych usług, o którym mowa w  tych 
dokumentach. Projektowane przepisy są związane z wynikami przeprowadzonych audytów, 
dokonaną analizą usług zamieszczanych w BUR, analizą prowadzonej listy certyfikatów oraz 
otrzymanych zgłoszeń od IZ RPO i operatorów. Doprecyzowanie wymagań w zakresie certyfikatu 
jest niezbędne dla procesu weryfikacji zgodności usługi świadczonej przez podmiot ze stanem 
faktycznym wskazanym przez ten podmiot w trakcie dokonywania wpisu do BUR. W związku ze 
zmianami w ramach ust. 1 dostosowano odniesienia w ust. 3 i  ust. 5 pkt 3.  

Jednocześnie, w projektowanym ust. 4 doprecyzowano kwestie związane z potwierdzeniem 
aktualności posiadanych przez podmioty świadczących usługi rozwojowe w BUR 
certyfikatów/akredytacji. Propozycja brzmienia przepisu wynika z określonych w projekcie 
rozporządzenia warunków uzyskania wpisu do BUR wskazujących na konieczność przedstawienia 
przez podmiot aktualnego certyfikatu lub akredytacji uprawniających do świadczenia wskazanych 
usług rozwojowych. W związku z faktem, że PARP nie nadzoruje procesów certyfikacji czy 
akredytacji prowadzonych przez niezależne podmioty u Dostawców usług, nie ma ona informacji o 
sytuacjach, w których np.: podmiot świadczący usługi rozwojowe nie przystąpił do recertyfikacji, nie 
przeszedł recertyfikacji, czy też nie wniósł odpowiedniej opłaty, o ile nie otrzyma takiej informacji od 
podmiotu prowadzącego certyfikację czy akredytację. W przypadku braku przekazywania 
stosownych informacji w powyższym zakresie może wystąpić sytuacja, w której np. podmiot nie 
posiada już  certyfikatu czy akredytacji, jednakże w BUR widnieje wydany pierwotnie dokument, na 
podstawie którego publikuje on usługi rozwojowe,  pomimo, że nie ma do tego uprawnień. Tym 
samym, projektowany przepis będzie w sposób istotny zabezpieczał interesy PARP, a przede 
wszystkim użytkowników BUR korzystających z usług rozwojowych z wykorzystaniem systemu. 

Ponadto, kluczową zmianą w § 7 względem aktualnie obowiązującego rozporządzenia jest 
uproszczenie brzmienia dotychczasowego ust. 5, poprzez ogólne wskazanie w pkt 1 na „odrębne  
przepisy prawa”, które uprawniają podmiot do wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, a także 



zaprojektowanie pkt 3, wskazującego na uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie 
doradztwa innowacyjnego przez ośrodki innowacji w ramach akredytacji wydawanych przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki. Pod pojęciem „odrębnych przepisów prawa” należy rozumieć 
takie przepisy prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia danych usług, 
wskazujące na: dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, 
zewnętrzny podmiot nadający uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, proces uzyskania, 
sposób uchylenia, unieważnienia uprawnień, weryfikacji spełnienia wymagań odnośnie do 
świadczenia usług (m.in. kontroli, weryfikacji, przeprowadzania ocen), a także wymagania 
dotyczące programu usługi rozwojowej, zapewnienia odpowiedniej kadry oraz warunków 
logistycznych. Należy podkreślić, że katalog przepisów, o których mowa w pkt 1 będzie 
aktualizowany na stronie www BUR. Nowy przepis będzie precyzował jedynie ogólnie, że podmiot, 
który posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym w odrębnych 
przepisach prawa, spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie 
tych usług. Proponowane w projekcie brzmienie przytoczonego pkt 1 w ust. 5 ujednolici ścieżkę 
dokonywania wpisu podmiotu do rejestru zarówno na podstawie posiadanych certyfikatów lub 
innych dokumentów, czy też na podstawie uprawnień wynikających z  odrębnych przepisów prawa. 
Ponadto, projektowane uregulowanie  będzie stanowiło uproszczenie procedury dokonywania wpisu 
podmiotów do BUR. Aktualizowany przez PARP katalog przepisów uprawniających podmioty do 
wpisu na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa będzie prowadzony 
równolegle do zamieszczanej na stronie serwisu informacyjnego BUR listy certyfikatów, co 
ujednolici i uporządkuje cały proces dokonywania wpisu podmiotów do rejestru. 

Projektowane brzmienie pkt  3 w ust. 5 wynika z konieczności powiązania akredytacji ośrodków 
innowacji, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki, z BUR. W  odróżnieniu od pkt 1, 
zasady dotyczące nadawania akredytacji ośrodkom innowacji nie wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. Proponowana regulacja ma na celu umożliwienie tym 
podmiotom świadczenia usług rozwojowych i przekazywania wiedzy na temat nowych rozwiązań 
technologicznych z wykorzystaniem BUR. 

Ponadto, w § 8  precyzującym warunki wpisu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej 
zachowano przepisy pkt 1 i 2 w brzmieniu zgodnym z aktualnym rozporządzeniem.  

Część przepisów z dotychczas obowiązującego § 8 (pkt 3 i 4) dotyczącego przestrzegania etyki 
zawodowej w zakresie zapewnienia poufności informacji oraz świadczenia usług rozwojowych z 
należytą starannością, ze względu na specyfikę i wydane w tym zakresie rekomendacje w  ramach 
realizowanego badania ewaluacyjnego BUR oraz PSF, dotyczące uporządkowania i  ujednolicenia 
treści poszczególnych warunków wpisu do BUR, została uwzględniona w  przepisach określających 
standardy świadczenia usług rozwojowych (§ 14).  

W § 9 ust. 1-3 oraz 4 zaproponowano brzmienie  odpowiadające aktualnemu unormowaniu. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3,  będzie podlegało weryfikacji przez Agencję na podstawie 
przepisów § 10 projektowanego rozporządzenia. W ust. 4 doprecyzowano przepis w zakresie 
sposobu złożenia oświadczenia, w tym poprzez dodanie możliwości jego  złożenia przy użyciu 
podpisu osobistego, który, zgodnie z art.12d ustawy z  dnia 6 sierpnia 2010 r. o  dowodach 
osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671) w  kontaktach z podmiotem publicznym, jakim jest PARP, 
wywołuje skutek prawny na równi z podpisem własnoręcznym. 

W rozdziale 4 doprecyzowano brzmienie tytułu poprzez jego rozszerzenie w związku z nowym 
upoważnieniem wynikającym ze zmienionej ustawy o PARP, poprzez wprowadzenie informacji w 
zakresie szczegółowego trybu dokonywania wstrzymania i zablokowania podmiotu świadczącego 
usługi w rejestrze.  



W § 10 ust. 1 i 2 oraz 6 i 8 zaprojektowano przepisy będące w zgodzie z  ich aktualnym brzmieniem, 
natomiast doprecyzowano przepisy: 

– w ust. 3 – wskazując, że PARP weryfikuje wnioski o wpis do rejestru oraz złożone wraz z nimi 
oświadczenia pod względem spełniania warunków, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o 
utworzeniu PARP. 

– w ust. 4 pkt 1 – wskazując, że proces sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy wstrzymuje 
bieg terminu na rozpatrzenie wniosku na czas niezbędny do weryfikacji ustania przyczyny wszczęcia 
postępowania, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy;”. Należy podkreślić, że w celu 
potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru PARP może (ale 
nie musi) dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy. Dotyczy to sytuacji, kiedy 
podmiot ponownie ubiega się o wpis do rejestru i zachodzi konieczność przeprowadzenia działań 
sprawdzających stan faktyczny u wnioskodawcy. Dla tych sytuacji w proponowanym przepisie 
przewidziano możliwość zawieszenia biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 (czas na weryfikacji 
wniosku), z zastrzeżeniem maksymalnego okresu 6 miesięcy na przeprowadzenie wszystkich 
działań związanych z przeprowadzeniem sprawdzenia stanu faktycznego (audyt weryfikujący). 
Należy nadmienić, że sam proces audytowy oraz wdrażanie wniosków z audytów jest procesem 
czasochłonnym. Sprawdzenie stanu faktycznego (audyty) realizowane jest w oparciu o  umowy z 
wykonawcami zewnętrznymi. Cały proces audytowy uwzgledniający poinformowanie podmiotów 
o planowanym audycie, przeprowadzanie samego procesu sprawdzenia, ustalenie wniosków, 
wysyłanie wezwań do uzupełnień oraz wydanie ostatecznego raportu zajmuje od 1,5 miesiąca  do 
ponad 5 miesięcy. Uwzględniając powyższe, przyjęto optymalny czas 6 miesięcy na 
przeprowadzenie sprawdzenia obejmujący złożoność prowadzonego procesu.  
– w ust. 7 doprecyzowano brzmienie adekwatnie do zmian zaproponowanych w § 9 ust. 5, odnośnie 
do dopuszczalnych rodzajów podpisów, w wystąpieniu o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis, 
składanym przez podmiot.  

W § 12 zaproponowano również adekwatne przepisy do aktualnego rozporządzenia, wprowadzając 
dodatkowo nowe regulacje (ust. 5) wynikające wprost z nowego upoważnienia w ustawie o  PARP 
w zakresie możliwości wstrzymania publikowania informacji o usługach rozwojowych lub 
zablokowania opublikowanych usług podmiotowi, gdy zaistnieją w  odniesieniu do niego przesłanki, 
o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy o utworzeniu PARP. W tym zakresie doprecyzowano proces 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

W ustępie 5 przewidziano możliwość zmiany wpisu z urzędu poprzez zamieszczenie informacji 
zarówno o  wstrzymaniu publikacji informacji o usługach, jak i  zablokowaniu opublikowanych 
informacji o usługach w czasie prowadzenia postępowania, wskazując jednocześnie dopuszczalny 
termin nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wskazany czas na wstrzymanie publikacji informacji o usłudze, 
czy też zablokowanie opublikowanych informacji o usługach w czasie prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego jest niezbędny dla zabezpieczania interesów użytkowników BUR, jak i 
Administratora BUR oraz zapewnienia jakości świadczonych poprzez system usług. Ponadto, 
zgodnie z  ust. 4  postępowanie wyjaśniające wszczynane jest w sytuacjach określonych w art. 6a 
ust 3 ustawy o utworzeniu PARP, a  ust. 5 doprecyzowuje sytuacje dotyczące wszczętego 
postępowania wyjaśniającego. Wprowadzenie do projektu rozporządzenia mechanizmów 
pozwalających na zablokowanie publikacji usług lub świadczenia już opublikowanych przez 
podmioty usług, wobec których istnieją podejrzenia o  nierzetelne ich świadczenie, i wobec których 
Agencja rozpoczęła postępowanie wyjaśniające, pozwoli na zabezpieczenie interesów przede 
wszystkim użytkowników systemu. Zabezpieczy też interes publiczny związany z weryfikacją 
kwalifikowalności wydatków prowadzoną przez operatorów odpowiedzialnych za rozliczanie 
zrealizowanych za pośrednictwem systemu usług w regionach, w ramach Podmiotowych Systemów 



Finansowania (PSF). Wyniki prowadzonych audytów, monitoringów usług, a  przede wszystkim 
zgłoszenia operatorów pokazują sytuacje, co do których istnieją wątpliwości, które bezpośrednio 
wskazują na nieuczciwość podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem BUR. 
Przykładem może być zgłoszenie od operatora, który otrzymał do rozliczenia fakturę za 
zrealizowane szkolenie, które jak się okazało po dogłębnej analizie zebranych informacji, w  ogóle 
się nie odbyło (podmiot wskazywał na przeprowadzenie szkolenia podczas lockdown-u w pokoju 
hotelowym w okresie zamknięcia branży hotelowej). 

W takiej sytuacji istnieje bezpośrednia konieczność zastosowania narzędzia pozwalającego na 
zablokowanie w systemie podmiotu, uniemożliwiając mu dalsze świadczenie usług do czasu 
wyjaśnienia sprawy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rażąco wysokich cen za usługi 
i  konieczności złożenia przez podmiot wyjaśnień i kalkulacji cen. W takich sytuacjach często 
podmioty nie zgadzają się na składanie wyjaśnień, przedłużają terminy na przesłanie informacji, 
publikując i realizując w tym samym czasie usługi na dotychczasowych, budzących zastrzeżenia 
zasadach. Na wzór rozwiązania przyjętego w art. 6c ust. 5 ustawy o utworzeniu PARP, proponuje 
się ograniczenie czasowe zastosowania swoistych środków zabezpieczających określonych w 
zaproponowanym ust. 3b – do czasu wyjaśnienia sprawy, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
Jednocześnie, w § 13 ust 1 i 2 projektu zaproponowano  przepisy doprecyzowujące sytuację  
wnioskowania przez podmioty o wykreślenie z rejestru na etapie prowadzonego przez Agencję 
sprawdzenia stanu faktycznego oraz postępowania wyjaśniającego. W celu zabezpieczenia 
interesów uczestników BUR i w celu zabezpieczenia prowadzonych  przez Agencję czynności 
podczas sprawdzenia stanu faktycznego oraz postępowania wyjaśniającego, niezbędnym jest 
wstrzymanie możliwości rozpatrzenia wniosków  o wykreślnie w trakcie trwania procesu związanego 
z wyjaśnianiem okoliczności sprawdzenia stanu faktycznego oraz okoliczności wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Wykreślanie podmiotów z rejestru w trakcie przedmiotowego 
procesu stanowi zagrożenie dla uzyskania niezbędnych wyjaśnień i możliwości prawidłowego 
zakończenia prowadzonych czynności. Tym samym, powoduje możliwość uniknięcia przez podmiot 
ewentualnych konsekwencji w przyszłości związanych z wykreśleniem podmiotu (niemożność 
powtórnego wpisu do BUR przez okres 2 lat). W przypadku wykreślenia z rejestru przez PARP w 
wyniku postępowania wyjaśniającego, wniosek o wykreślenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W § 14 zaproponowane przepisy, adekwatne do aktualnego rozporządzenia, zostały  uzupełnione 
o zmiany porządkowe wynikające z przeniesienia uregulowań  w zakresie potencjału technicznego, 
ekonomicznego oraz etyki zawodowej (ust. 1 pkt 9, 11-13). Ponadto, doprecyzowano przepisy w 
zakresie dokumentu księgowego poprzez wprowadzenie wymogu podania numeru 
identyfikacyjnego wsparcia oraz numeru identyfikacyjnego usługi rozwojowej, a także wprowadzono 
zapis dotyczący terminu dostarczenia noty księgowej w przypadku wezwania usługobiorcy (ust. 1 
pkt 1 i 2). Dodatkowo w pkt. doprecyzowano minimalny zakres zaświadczenie o skorzystaniu z 
usługi rozwojowej, natomiast w pkt.7 rozszerzono wymagania dotyczące programów usług 
rozwojowych o wskazanie metod ich walidacji. Jednocześnie dodano pkt. 8 wskazujący na 
prowadzenie walidacji efektów uczenia się przez podmiot wpisany do rejestru.  

W § 15 projektu wprowadzono przepis przejściowy normujący sytuację podmiotów, które złożyły 
wnioski o wpis lub co do których rozpoczęto proces weryfikacji, przed wejściem w życie 
rozporządzenia, rozstrzygając, że będą one rozpatrywane według przepisów nowego 
rozporządzenia. 

Zastosowanie nowych przepisów rozporządzenia należy uzasadnić pilną potrzebą zapewnienia 
należytej jakości oraz standardów świadczenia usług rozwojowych w BUR, a także  zapewnienia 
tym samym bezpieczeństwa zarówno dla usługobiorców, jak i w zakresie dystrybucji środków 
publicznych w ramach PSF.  



Jednocześnie,  w przepisie końcowym przewidziano 12 miesięczny okres vacatio legis dla § 4 ust. 
1 pkt 3, dający odpowiedni czas  podmiotom świadczącym usługi rozwojowe na dostosowanie się 
do wymagań  w zakresie dostępności. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Określone w projekcie zapisy są 
równe dla każdego podmiotu i nie dyskryminują podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega 
notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt 
rozporządzenia z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji oraz na platformie gov.pl.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów użytkowników rejestru usług rozwojowych, zwanego dalej „rejestrem”, 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa środków publicznych poprzez uregulowanie warunków świadczenia usług 
rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru. Ponadto, regulacja ma na celu udaremnienie możliwości dalszego 
świadczenia usług niezgodnie z warunkami i wymogami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „ustawą o utworzeniu PARP”,  przez podmioty wpisane do rejestru, wobec 
których Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwane dalej „PARP”, w wyniku podjętych działań sprawdzających 
stwierdziła prawdopodobieństwo wystąpienia przesłanek wykreślenia podmiotu z rejestru i jest prowadzone w tym 
zakresie postępowanie wyjaśniające przed ewentualnym wykreśleniem. 
Rozporządzenie stanowi odpowiedź na zmianę art. 6a ust. 5 jako przepisu upoważniającego w ustawie o utworzeniu 
PARP, wprowadzoną ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), a także odzwierciedlenie pilnych potrzeb PARP, jak i 
instytucji realizujących zadania w ramach RPO związanych z koniecznością zapewnienia jak najwyższej jakości usług 
rozwojowych świadczonych przez podmioty za pośrednictwem systemu bazy usług rozwojowych, zwanej dalej „BUR”. 
Potrzeby te związane są również z kontynuacją funkcjonowania BUR w kolejnej perspektywie finansowej w ramach 
programu FERS oraz planowanym zwiększeniem roli i zasięgu bazy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 



W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, rekomendowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu do 
rozporządzenia mechanizmów blokujących publikację usług lub świadczenie już opublikowanych przez podmioty usług, 
wobec których istnieje  podejrzenie o nierzetelne ich świadczenie, i wobec których PARP rozpoczęła postępowanie 
wyjaśniające.  
Ponadto, rekomendowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu w większości zmian o charakterze porządkowym i 
wynikającym z przepisów ustawy o utworzeniu PARP. 
W konsekwencji przeprowadzonej analizy przepisów obowiązującego rozporządzenia uporządkowano treść wymagań dla 
podmiotów świadczących usługi w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego, przestrzegania zasad 
etyki zawodowej oraz warunków w zakresie  zapewniania należytej jakości świadczenia usług  (§ 4-8). Część 
dotychczasowych wymogów  dotyczących obowiązków przestrzegania etyki zawodowej, ze względu na specyfikę i 
wydane w tym zakresie rekomendacje, została przeniesiona do  standardów świadczenia usług rozwojowych  (§ 14). 
Ponadto, w § 4 zaprojektowano przepis wskazujący na konieczność spełnienia  warunku dotyczącego przestrzegania przez 
podmioty świadczące usługi rozwojowe zasad dostępności. Przepis ten stanowi odpowiedź na potrzeby użytkowników 
rejestru. Jednocześnie, na podstawie wyników z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego oraz audytów podmiotów 
świadczących usługi rozwojowe, zaproponowano nowe uregulowania uszczegółowiające prowadzone przez PARP 
postępowania wyjaśniające (§ 12). Kluczową zmianą jest uproszczenie ścieżki wpisu podmiotów, których uprawnienia do 
świadczenia usług rozwojowych wynikają z innych przepisów prawa. W miejsce wykreślonej, wskazanej listy przepisów 
prawa, będących podstawą do tych uprawnień, pozostawiono jedynie ogólne uregulowanie stanowiące, iż  możliwość 
wpisu do rejestru mają podmioty posiadające uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z  odrębnych  
przepisów prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot. 
Wykaz aktów prawnych zawierających przepisy prawa, o których mowa wyżej, będzie na bieżąco publikowany na stronie 
internetowej BUR i aktualizowany przez  PARP dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru (BUR). Efektem będzie 
zabezpieczenie interesów przede wszystkim użytkowników systemu oraz zapewnienie poprawności wydatkowania 
środków publicznych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
PARP  PARP, Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej 
Administrator BUR 

przedsiębiorcy lub ich 
pracownicy 

przedsiębiorcy lub ich 
pracownicy na terenie 
całego kraju 

raporty dotyczące ewaluacji 
projektów 

beneficjenci programów 
wsparcia 

usługodawcy usługodawcy na terenie 
całego kraju  

raporty z audytów, badań 
prowadzonych przez PARP 

usługodawcy dostarczający 
usług przedsiębiorstwom lub ich 
pracownikom, w tym  
z dofinansowaniem ze środków 
europejskich 

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Przeprowadzony zostanie proces konsultacji publicznych oraz opiniowania. 
Projekt zostanie przesłany do wszystkich ministerstw oraz interesariuszy projektu. 
Planowany czas trwania konsultacji publicznych: 14 dni. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 
Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego państwa, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Zwiększenie efektywności nakładów na rozwój pracowników, poprawa jakości i 
efektywności pracy osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, poprawa 
funkcjonowania i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, wzrost 
innowacyjności gospodarki. 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Zwiększenie efektywności nakładów na rozwój pracowników, poprawa jakości i 
efektywności pracy osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, poprawa 
funkcjonowania i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, wzrost 
innowacyjności gospodarki. 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Zwiększenie zatrudnienia i spadek bezrobocia przez poprawę jakości oferty 
edukacyjnej i poprawę kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw. 
Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat oferty rozwojowej. Zwiększenie 
dostępu do innowacyjnych produktów i usług oferowanych przez sektor 
przedsiębiorstw. 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń) Wdrożenie rejestru stanowi odpowiedź na zidentyfikowane bariery 

zaangażowania dorosłych Polaków oraz przedsiębiorstw w inwestowanie w 
kapitał ludzki. Rejestr jest łatwo dostępnym, przejrzystym źródłem informacji o 
usługach rozwojowych, warunkach udziału w nich, a także o efektach 
uczestnictwa. Rejestr stanowi narzędzie wspierające pracodawców w określaniu 
deficytów kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz pomaga komunikować 
potrzeby przedsiębiorców instytucjom wspierającym nabywanie kompetencji 
oraz kwalifikacji. Poprzez upublicznienie oferty szkoleniowej, a także poprzez 
utworzony moduł oceny jakości szkoleń, rejestr jest narzędziem wspierającym 
jakość oferty edukacyjnej dla przedsiębiorców i osób dorosłych. Poprzez 
stworzenie przedsiębiorcom możliwości formułowania zapytań o dostęp do 
specjalistycznych usług szkoleniowych, rejestr wspiera powiązanie oferty 
edukacyjnej z potrzebami rynku pracy.  
Rejestr ma na celu również wsparcie wdrażania programów regionalnych na lata 
2021–2027. Ponadto, rejestr podmiotów świadczących usługi rozwojowe 
stanowi narzędzie, za pomocą którego realizowane są finansowane z EFS 



instrumenty skierowane do przedsiębiorców i mające na celu dostosowanie 
przedsiębiorców do zmian gospodarczych. 
Powadzenie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe jest kolejnym 
przykładem wieloletnich doświadczeń PARP we współpracy z różnymi 
środowiskami usługodawców oraz systematycznego dostosowywania wymagań 
względem nich do zmieniającego się otoczenia gospodarczego przedsiębiorców, 
w tym kierowanej do nich oferty usług.  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie będzie miał pozytywny wpływ na rynek pracy. Dzięki rejestrowi przedsiębiorcy lub 
pracownicy przedsiębiorstw mają dostęp do informacji o usługach rozwojowych dostępnych w Polsce, a także możliwość 
wpływania na tematykę dostępnych usług tak, by była w jak największym stopniu zgodna z ich potrzebami. W efekcie 
wpływa to na rozwój kwalifikacji i kompetencji, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników przedsiębiorstw oraz 
przyczynia się do wzrostu efektywności działań przedsiębiorstw, a także w efekcie do wzrostu liczby miejsc pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 
 demografia 
 mienie państwowe 
 inne:       

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja będzie wywierała bezpośrednio i pośrednio wpływ na sytuację i rozwój 
regionalny. Środki wydatkowane na usługi rozwojowe dostępne w rejestrze będą oddziaływały 
na rozwój regionu przez rozwój lokalnych przedsiębiorców i usługodawców, w tym instytucji 
otoczenia biznesu. 
Funkcjonowanie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe  stanowi element 
wdrażania programów regionalnych perspektywy 2021-2027. Wdrożenie rejestru połączone z 
realizacją programów regionalnych prowadzi więc do wzrostu efektywności środków 
wydatkowanych przez instytucje regionalne na podnoszenie kwalifikacji i nabywanie 
kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, a co za tym idzie na lepsze 
dopasowanie popytu i podaży pracy na poziomie lokalnym. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w 
życie po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 



Zakłada się następujący wskaźnik realizacji projektu: Liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe wpisanych do 
rejestru – 5 000.  
Wskaźnik ten dotyczy tych podmiotów, które będą chciały rejestrować swoje usługi w rejestrze i co za tym idzie umożliwi ą 
ich wybór i ocenę przedsiębiorcom i ich pracownikom za pośrednictwem rejestru. Powyższa wartość wskaźnika jest 
wartością docelową do osiągnięcia w 2023 r. Powyższy wskaźnik, jego wartość docelowa, a także moment pomiaru zostały 
zawarte w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Nie dotyczy. 
 
 


