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Nr w wykazie prac  

Wykaz prac legislacyjnych MRPiT poz. 33 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przyjęte do realizacji założenia wniosku o dofinansowanie projektu „Kontynuacja działań, mających  

na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”, nakładają obowiązek prowadzenia 

okresowego przeglądu kryteriów rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz standardu świadczenia 

usług rozwojowych w BUR. 

Przedmiotowe rozporządzenie uwzględnia konieczność wprowadzenia zmian wynikających z wniosków i rekomendacji  

z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF), 

przeprowadzonych przez Agencję audytów podmiotów świadczących usługi rozwojowe, jak również uwag zgłoszonych 

przez interesariuszy projektu. Analiza zebranych wyników w ramach prowadzonych działań wskazała na potrzebę 

uporządkowania szczegółowych wymagań i warunków dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe, określonych  w 

rozdziale 2, 4 oraz 5 rozporządzenia. 

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

Rekomendowane rozwiązanie w większości polega na wprowadzeniu zmian o charakterze porządkowym  

i wynikającym z zapisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

W konsekwencji przeprowadzonej analizy przepisów obowiązującego rozporządzenia uporządkowano treść wymagań w 

zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego wymagań dla osób świadczących usługi), 

przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług  (§ 4-

8). Część zapisów  postanowień  dotyczących obowiązków przestrzegania etyki zawodowej, ze względu na specyfikę i 

wydane w tym zakresie rekomendacje, została przeniesiona do standardów świadczenia usług rozwojowych  (§ 13). Na 

podstawie wyników z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego oraz audytów podmiotów świadczących usługi 

rozwojowe zaproponowano nowe przepisy uszczegółowiające prowadzone przez Agencję postępowania wyjaśniające (§ 

12). Kluczową zmianą w projekcie jest uproszczenie uregulowania dotyczącego możliwości dokonywania wpisu do 

rejestru poprzez wykreślenie listy uprawnień pozwalającej z mocy prawa na świadczenia usług rozwojowych (§ 7). W 

miejscu wykreślonej listy pozostawiono ogólny zapis dający możliwość wpisu do rejestru podmiotom posiadającym 

uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono 

wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot. 

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

Nie dotyczy. Proponowana nowelizacja dotyczy kwestii ustaleń pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Komisją Europejską. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

PARP  MFiPR, PARP  

Podmioty nieprowadzące 

działalności gospodarczej, 

przedsiębiorcy lub ich 

pracownicy 

usługobiorcy na terenie 

całego kraju – 

corocznie 20 000 

podmiotów 

korzystających z usług 

raporty dotyczące ewaluacji 

projektów 

umożliwienie beneficjentom 

programów wsparcia 

zapoznanie się z ofertą usług 

rozwojowych, zapisanie się na 

wybrane usługi oraz dokonanie 

ich oceny 
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usługodawcy 5 000 firm 

szkoleniowych i 

doradczych na terenie 

całego kraju  

raporty z audytów, badań 

prowadzonych przez PARP 

konieczność dostosowania się 

usługodawców do wymagań 

warunkujących wpis do 

rejestru podmiotów 

świadczących usługi 

rozwojowe 

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

Konsultacje poprzedzające przygotowanie nowelizacji były prowadzone z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych następującym organizacjom: 

1) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Konfederacja Lewiatan;  

3) Związek Rzemiosła Polskiego; 

4) Związek Pracodawców Business Centre Club;  

5) Krajowa Izba Gospodarcza, 

6) Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

7) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; 

8)         Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, 

9)         Polska Izba Firm Szkoleniowych. 

Przewidywany czas trwania konsultacji 14 dni. 

 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. 

Projekt rozporządzenia, 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), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz na platformie gov.pl.   

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 duże przedsiębiorstwa        



pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

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 

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 nt. oferty rozwojowej. 

Zwiększenie dostępu do innowacyjnych produktów i usług oferowanych 

przez sektor przedsiębiorstw. 

Niemierzalne  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 Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój oraz wsparcie wdrażania Regionalnych 

Programów Operacyjnych perspektywy 2014-2020. Ponadto rejestr 

podmiotów świadczących usługi rozwojowe stanowi narzędzie, za pomocą 

którego realizowane są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

instrumenty skierowane do przedsiębiorców i mające na celu dostosowanie 

przedsiębiorców do zmian gospodarczych. 
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 

grudnia 2014 r. 
 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 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: ułatwienia dla podmiotów ubiegających się o 

wpis do rejestru 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 

 

 



 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana nowelizacja rozporządzenia będzie miała pozytywny wpływ na rynek pracy. Dzięki rejestrowi 

przedsiębiorcy lub pracownicy przedsiębiorstw mają dostęp do pełnej informacji o usługach rozwojowych dostępnych w 

Polsce, a także możliwość wpływania na tematykę dostępnych usług tak, by tematyka ta w jak największym stopniu była 

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 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 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. 

 

Wdrożenie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe  stanowi element wdrażania 

Regionalnych Programów Operacyjnych perspektywy 2014–2020. Wdrożenie rejestru 

połączone z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych perspektywy 2014–2020 

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 1 miesiąca dni od dnia jego ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 2 i 2a, dla 

którego przewidziano wejście w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, ze względu na konieczność 

dostosowania przez podmioty certyfikatów do nowych wymogów walidacji. 
 

 

 

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 tym samym umożliwią 

ich wybór i ocenę przedsiębiorcom oraz 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.)  

 

 

 

 

 

 

  


