
 

 

Jak skorzystać z dofinansowania szkoleń w BUR 
Dofinasowanie szkoleń za pośrednictwem BUR dostępne jest dla Pracodawców i ich Pracowników oraz 
osób indywidualnych.  

Informacja, kto może skorzystać z dofinasowania szkoleń dostępna jest na stronach Operatorów 

 i projektów dostępnych w poszczególnych regionach Polski. 

Aby skorzystać z dofinansowania, osoba indywidualna/Pracownik/Pracodawca musi założyć swój profil 
w BUR. 

Jaki mamy rodzaje profili w BUR:  

• Profil indywidualny Użytkownika 

• Profil Pracodawcy 
 

 

ZAŁOŻENIE PROFILU INDYWIDUALNEGO UŻYTKOWNIKA 

(Gdy starasz się o dofinansowanie jako osoba fizyczna) 

1. Wejdź na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
2. Załóż swój „Profil indywidualny użytkownika” 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja 
3. Poszukaj interesującego Cię  szkolenia 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj 
4. Zgłoś się do operatora, który może dofinansować  Twoje szkolenie 

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf 
5. Zgłoś swoje uczestnictwo i poczekaj na dalsze instrukcje  bezpośrednio od operatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


 

ZAŁOŻENIE PROFILU PRACODAWCY W BUR. 

(Gdy starasz się o dofinansowanie jako Pracodawca lub szukasz szkolenia dla swojego Pracownika) 

1. Wejdź  na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
2. Załóż  swój „Profil Przedsiębiorstwa”. 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja 
3. Dołącz Pracownika do twojego Przedsiębiorstwa. 

Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

Sposób 1  
Pracownik dołącza do Twojego „Profilu Przedsiębiorstwa” za pośrednictwem swojego „Profilu 
indywidualnego użytkownika”. 
Pracownik musi wcześniej założyć „Profil indywidualny użytkownika” 
• W menu bocznym „Profilu indywidualnego użytkownika” znajduje się formularz, za 

pomocą którego Pracownik wysyła prośbę do Pracodawcy o dołączenie do „Profilu 
Przedsiębiorstwa”.  

• Przedsiębiorstwo wyszukiwane jest po wpisaniu numeru NIP. Po wyszukaniu 
Przedsiębiorstwa, wyświetli się jego nazwa. W formularzu prośby,  należy zaznaczyć rolę: 
„Pracownik” i kliknąć przycisk „Dołącz”. 

• Po otrzymaniu prośby , Pracodawca na swoim „Profilu przedsiębiorstwa” – akceptuje 
prośbę Pracownika. 

Sposób 2  
Pracodawca zaprasza Pracownika do swojego „Profilu Przedsiębiorstwa”  
• Pracodawca  na swoim „Profilu Przedsiębiorstwa” inicjuje zaproszenie Pracownika w 

zakładce „Pracownicy i administratorzy”.  
• Pracownika można wyszukać po numerze pesel lub typie i numerze dokumentu. Po 

znalezieniu pasujących danych, należy wysłać zaproszenie do Pracownika klikając na 
przycisk „Dołącz”. 

 
4. Zgłoś Pracownika na szkolenie 
a) Pracownik Przedsiębiorstwa delegowany na usługę przez swojego pracodawcę, nie zapisuje się 

na usługę z profilu użytkownika. Zapis na usługę powinien nastąpić z profilu Przedsiębiorstwa 
przez osobę administrująca kontem Przedsiębiorstwa. 

b) Po dodaniu Pracownika do „Profilu Przedsiębiorstwa”, Pracodawca wybiera usługę, zapisuje 
numer szkolenia ( ID SZKOLENIA ) następnie zgłasza się do Operatora i podpisuje z nim umowę 
na dofinansowanie szkolenia. 

c) Po podpisaniu umowy, Przedsiębiorca zapisuje Pracownika na szkolenie oraz przypisuje 
otrzymany od operatora nr ID przy pracowniku.   
Po wypełnieniu formularza zapisu, Przedsiębiorca wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze 
strony organizatora. 

 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z infolinia BUR: 

https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia 
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