
 

 

Wykaz zmian w regulaminie opublikowanym w dniu 11.03.2021 r. i obowiązującym od dnia 15.03.2021 r. 

 

Zmiany ogólne: 

§ 2 pkt 22 – doprecyzowanie nazwy 

Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe (zwany też Dostawcą Usług) - przedsiębiorca lub instytucja, którzy 

świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych w trybie określonym w 

regulaminie BUR. 

§ 4 pkt 2 – doprecyzowanie 

Operator ma prawo wstrzymać nabór zgłoszeń w chwili, gdy łączna wartość Bonów rozwojowych wnioskowana 

w zgłoszeniach złożonych w danym naborze przekroczy wartość alokacji przewidzianej dla tego naboru4 W 

takim przypadku złożenie wniosku w ramach danego naboru nie będzie możliwe.  Operator zastrzega 

możliwość anulowania naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na 

proces składania wniosków w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie 

systemu obsługi wniosków. 

§ 7 pkt 9 – doprecyzowanie 

Operator zastrzega możliwość uznania kosztu usługi doradczej, której charakter wskazuje na usługę 

szkoleniową, za niekwalifikowany lub kwalifikowany w wysokości jak dla realizacji usługi szkoleniowej. 

 

Zmiany dotyczące Przedsiębiorców (MŚP): 

 

§ 4 pkt 19 – dodanie możliwości zawarcia umowy w oparciu o podpis kwalifikowany/epuap 

Operator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zawarcie umowy w oparciu o podpis 

kwalifikowany/epuap. Dopuszcza się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wewnętrznego - 

PADES) albo profilu zaufanego (z wykorzystaniem strony https://moj.gov.pl/) 

§ 5 pkt 12 f) – zmiana zapisu  

f) Uzyskania od delegowanego na Usługę rozwojową Pracownika, pod rygorem niekwalifikowania kosztów 

Usługi rozwojowej, własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Uczestnika Projektu stanowiącego załącznik nr 4 

do Regulaminu. Oświadczenie musi zostać podpisane najpóźniej w dniu rozpoczęcia Usługi rozwojowej 

i dostarczone do Operatora/Partnera na żądanie. 

§ 10 pkt 10 a) – usunięcie zapisu dot. terminu uregulowania nadwyżki ceny za godzinę usługi 

Cena jednej godziny usługi jest wyższa od określonego limitu  – Operator/Partner przekazuje Podmiotowi 

Świadczącemu Usługę Rozwojową za każdy bon kwotę do wysokości limitu  określonego dla tego rodzaju Usługi 

rozwojowej (nadwyżkę ceny za godzinę usługi reguluje Przedsiębiorstwo). 

 

https://moj.gov.pl/


 

Zmiany dotyczące Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe: 

1. § 10 pkt 10 a) – usunięcie zapisu dot. terminu uregulowania nadwyżki ceny za godzinę usługi 

 

Cena jednej godziny usługi jest wyższa od określonego limitu  – Operator/Partner przekazuje 

Podmiotowi Świadczącemu Usługę Rozwojową za każdy bon kwotę do wysokości limitu  określonego 

dla tego rodzaju Usługi rozwojowej (nadwyżkę ceny za godzinę usługi reguluje Przedsiębiorstwo). 

 

2. Rozliczenie usługi rozwojowej: 

 

§ 10 pkt 1 d) i f) – doprecyzowanie 

 

d) kopię faktury/rachunku za rzeczywistą wartość Usługi rozwojowej, której oryginał został 

wystawiony i wysłany do Przedsiębiorstwa. Jedna faktura/rachunek może dotyczyć wyłącznie 

jednego nr. PESEL (oznacza to, że na każdego Uczestnika musi być wystawiona odrębna 

faktura/rachunek). 

 

f) oświadczenie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe o spełnieniu kryterium minimum 80% 

obecności Uczestnika projektu (dla każdego z Uczestników musi być wystawione odrębne 

oświadczenie) w Usłudze rozwojowej, na którą został delegowany i która stanowi przedmiot danego 

rozliczenia.  

 

§ 10 pkt 1 – zmiana dot. elektronicznego podpisu dokumentów rozliczeniowych. Od tej pory będziemy 

prosić o podpisanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących jedynie wybranych/wylosowanych 

usług.  

 

Operator/Partner może zażądać dokumentów wskazanych w lit. b) – f) autoryzowanych podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe do ich 

przedłożenia do Operatora. Dopuszcza się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

(wewnętrznego - PADES) albo profilu zaufanego (z wykorzystaniem strony https://moj.gov.pl/). 

 

§ 10 pkt 2 a) – konsekwencja zmiany pkt. 1 

 

a) kompletności tj. czy Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową przekazał dla każdej usługi 

przedstawionej do rozliczenia dokumenty wskazane w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. (z zachowaniem warunku dot. autoryzacji podpisem elektronicznym – jeśli dotyczy); 

 

 

 

 

 

https://moj.gov.pl/

