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Poradnik dla Instytucji świadczącej usługi 
rozwojowe – użytkownika systemu 

informatycznego PSF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
„Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” 

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -   
Lubuskie 2020 

Oś priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy 
Działanie 6.5 Usługi Rozwojowe dla MMŚP 
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Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Organizacją Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej zaprasza do uczestnictwa  

w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. 
 

Opis projektu 
  
Projekt zakłada dofinansowanie i rozliczenie kosztów usług rozwojowych 
zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR). Baza Usług Rozwojowych jest dostępna na stronie: 
www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. 
 Projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” funkcjonuje  
w oparciu o tzw. system bonowy, czyli system dystrybucji środków finansowych 
oparty o zastosowanie bonów rozwojowych.  

Beneficjentem Projektu, pełniącym funkcję Operatora PSF dla subregionu 
zielonogórskiego jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ARR S.A. prowadzi 
nabór w ramach Projektu w partnerstwie z Organizacją Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej za pośrednictwem Systemu Informatycznego PSF.  
 

Bony rozwojowe 
  
Bony rozwojowe służą do rozliczenia usługi rozwojowej. Jednostką odpowiadającą 
wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN. Bon rozwojowy ma określoną datę 
ważności związaną z cyklem rozliczania bonów – maksymalnie  
6 miesięcy od daty podpisania Umowy wsparcia pomiędzy Operatorem  
a Przedsiębiorcą.    
 Instytucja świadcząca usługi rozwojowe, po zrealizowanej usłudze rozwojowej, 
weryfikuje i zatwierdza bony rozwojowe, przedłożone przez odbiorcę usługi 
rozwojowej w systemie informatycznym PSF. 

 
Wzór bonu rozwojowego:  
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System Informatyczny PSF  
  
System informatyczny PSF jest narzędziem ubiegania się o dofinansowanie, 
zamawiania bonów rozwojowych i rozliczania usługi rozwojowej. System jest dostępny 
na stronie Operatora www.bony.region.zgora.pl. 
 System informatyczny PSF jest dedykowany dwóm grupom odbiorców: 
1) przedsiębiorcom; 
2)instytucjom świadczącym usługi rozwojowe. 
 

Moduł Instytucji szkoleniowej  
  
Za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego w module Instytucji 
Szkoleniowej, Instytucja świadcząca usługę rozwojową dokonuje rozliczenia usługi, w 
tym bonów rozwojowych. Rozliczenie usługi rozwojowej jest dokonywane poprzez  
zastosowanie Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej. 
 

Rozliczenie usługi rozwojowej – krok po kroku 
 
Operator wydaje przedsiębiorcy bony rozliczeniowe, 

• Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca i/lub pracownik przedsiębiorcy) bierze 
udział w usłudze rozwojowej. 

• Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej, Uczestnik projektu przekazuje 
Instytucji świadczącej usługi rozwojowe bony rozwojowe w wybranej 
formie:  
- papierowej  lub 
- elektronicznej, na email wskazany przez Instytucję świadczącą usługi 
rozwojowe.  

• Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej Uczestnik projektu dokonuje jej 
oceny, wypełniając ankietę oceniającą usługę rozwojową w BUR, zgodnie  
z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

• Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej, Instytucja świadcząca usługi 
rozwojowe, przystępuje do jej rozliczenia - zgodnie z poniższym schematem:  
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KROK 1 

Aby rozliczyć bony rozwojowe  wejdź na stronę: www.lubuskiebony.pl 
Wybierz subregion zielonogórski  
 

 

KROK 2 

Wejdź do modułu „Dla Instytucji świadczącej usługi rozwojowe” i wybierz zakładkę 
„Rozlicz bony” 
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KROK 3 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu informatycznego PSF – w pierwszej 
kolejności należy założyć konto użytkownika w „GENERATORZE FORMULARZY”, 
rejestrując się na stronie i podając poniższe dane: 

• imię i nazwisko 

• adres e-mail 

• hasło 

• numer telefonu 

• zaznacz w kwadracie, „Nie jestem robotem” 

• kliknij „zarejestruj”  
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KROK 4 

 
Jeśli masz już konto w „GENERATORZE FORMULARZY”, zaloguj się w systemie, 
uzupełniając poniższe pola: 
 

• adres e-mail 

• hasło 

• zaznacz kwadrat, „Nie jestem robotem” 

• kliknij „zaloguj się” 
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KROK 5 

 
Po zalogowaniu do systemu wejdź w „Moduł Instytucji Szkoleniowej”. Wybierz 
„Rozlicz Usługę Rozwojową”  i pole „Dodaj nowy formularz”. 
 

 
 
 
 

KROK 6 

 
W zakładce Dane Instytucji Świadczącej Usługi Rozwojowe należy podać: 

• nazwę,  

• NIP,  

• REGON,   

• nr rachunku bankowego (służącego do rozliczeń usługi rozwojowej, zgodnego  
z numerem rachunku wskazanym na rachunku / fakturze), 

• dane teleadresowe. 
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KROK 7 

W polu Dane usługi rozwojowej należy podać: 

• nr ID usługi rozwojowej,  

• nazwę usługi rozwojowej,  

• cenę netto i brutto usługi rozwojowej,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia usługi rozwojowej,  

• rodzaj usługi rozwojowej (doradcza, szkoleniowa, jednorazowa), 

• wydany certyfikat/zaświadczenie (tak/nie)  
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Dodaj numery bonów rozwojowych: 
Wpisz 8-znakowy nr bonu rozwojowego i zatwierdź. System Informatyczny PSF 
dokonuje automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzonego numeru. 
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KROK 8 

 
Do Formularza należy dołączyć załączniki (w formie skanów): 
faktura lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy 

• faktura lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy,  

 

• zaświadczenia ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi 
rozwojowej wydane przez Instytucję świadczącą usługi rozwojowe, 

• certyfikaty ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi 
rozwojowej wydane przez Instytucję świadczącą usługi rozwojowe. 
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Faktura lub rachunek lub inny równoważny dowód księgowy powinien być 
wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.); dokument powinien zawierać dane uczestnika 
instytucjonalnego (nazwa przedsiębiorstwa) i indywidualnego uczestniczącego  
w usłudze rozwojowej (imię i nazwisko), datę przeprowadzenia usługi rozwojowej, 
liczbę godzin, identyfikator nadany w Bazie Usług Rozwojowych (nr ID wsparcia) oraz 
identyfikator Karty Usługi Rozwojowej (nr usługi). 
 
Potwierdzenie ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi 
rozwojowej musi być wydane przez podmiot świadczący usługę; potwierdzenie 
powinno zawierać dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, dane uczestnika 
instytucjonalnego, imię i nazwisko uczestnika indywidualnego (pracownika 
wydelegowanego do uczestnictwa w danej usłudze rozwojowej), datę świadczenia 
usługi rozwojowej, tytuł usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi, liczbę godzin  
i identyfikator nadany w Bazie Usług Rozwojowych (numer ID wsparcia), identyfikator 
Karty Usługi Rozwojowej (numer usługi) oraz informację nt. efektów uczenia się, do 
których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych 
osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 
Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji,  
o której mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986 ze zm.), w sposób określony w tej 
ustawie. 
 

KROK 9  

 

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych sprawdź poprawność wprowadzonych 

danych („Sprawdź”), w przypadku braku błędów kliknij w przycisk „Prześlij 

formularz do Operatora”. 
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Operator dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów rozliczeniowych  

w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

 kompletnych dokumentów rozliczeniowych.  

Wypłata środków na rzecz Instytucji świadczącej usługi rozwojowe musi nastąpić  
w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zatwierdzenia dokumentów 

rozliczeniowych. 

 

Warunki kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej  
  
 Kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy 
zostały  spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki: 

• zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR; 

• wybrana, za pośrednictwem BUR, usługa rozwojowa musi posiadać 
zaznaczoną opcję „możliwość dofinansowania”; 

• wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej; 

• wydatek został prawidłowo udokumentowany, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 5 
Regulaminu; 

• usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie  
z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym  
w Karcie Usługi; 

• pracownik skorzystał z usługi; 

• usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, 
zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014 r.): 

� za koszty kwalifikowalne usługi szkoleniowej uznaje się w szczególności: 

− koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których 
wykładowcy uczestniczą w szkoleniu, 

− koszty materiałów szkoleniowych, amortyzacji narzędzi i wyposażenia  
w zakresie w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego 
szkolenia, 

− ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) 
poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział  
w szkoleniu, 

� za koszty kwalifikowalne usługi doradczej uznaje się koszt usług 
doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze 
nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie powinny być też 
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak 
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub 
reklama.  
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W przypadku, gdy cena usługi rozwojowej opisana w dokumencie księgowym jest wyższa 

niż cena wskazana w Karcie Usługi, dofinansowanie liczone jest  

w odniesieniu do kosztów usługi rozwojowej wskazanych w Karcie Usługi. 

 
Rozliczenie bonów rozwojowych dokonywane jest do wysokości kosztów 

rzeczywistych usługi (w ramach pomocy de minimis i pomocy publicznej na szkolenia  
i usługi doradczej) i wartości bonu rozwojowego oraz powinno uwzględnić fakt, że 
koszt usługi rozwojowej może zawierać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie  
w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez Przedsiębiorcę,  
i jednocześnie Przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jeśli 
usługa nie jest zwolniona z VAT, a Przedsiębiorca ma możliwość jego odzyskania 
(przy rozliczaniu brane jest pod uwagę oświadczenie Przedsiębiorcy w zakresie 
możliwości odzyskania VAT, zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym) – wówczas do 
rozliczenia brana jest cena netto za usługę (określona w Karcie Usługi). Wówczas 
Podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe jest wypłacana kwota netto usługi,  
z uwzględnieniem dofinansowania i wkładu własnego Przedsiębiorcy. Podatek VAT 
za usługę stanowi wówczas koszt niekwalifikowany i jest ponoszony w całości przez 
Przedsiębiorcę. 
 

 

Weryfikacja prawidłowości usługi rozwojowej 
  
Weryfikacja usług rozwojowych, przeprowadzona przez Operatora, może odbywać się 
w odniesieniu do Uczestników projektu (Przedsiębiorcy delegującego pracowników do 
udziału w usłudze rozwojowej oraz pracowników Przedsiębiorcy)  
i jest dokonywana: 

• na dokumentach w siedzibie (oddziale lub filii) Przedsiębiorstwa; 

• w miejscu realizacji usługi rozwojowej. 
 
 

Koszty niekwalifikowalne usługi rozwojowej 

W ramach projektu nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: 

1) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju 
przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, 
którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER; 

2) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii 
wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych; 

3) dotyczy zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania 
oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji; 

4) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany 
kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się w szczególności: 



  

15 

 

a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta lub pełnomocnika, 
d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu 
świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie  
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

5) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową,  
w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub 
ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów 
niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami 
wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, 
adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

6) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek prowadzenia  
na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa  
(np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku 
pracy). 
 

Kontakt do Operatora i adres do korespondencji: 
 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze  
ul. Sulechowska 1, 65 – 022 Zielona Góra 

tel.  68 327 05 04, infolinia: 68 329 78 54, e-mail: konsultant@region.zgora.pl. 

Biuro czynne w dniach: poniedziałek – środa – piątek w godz. 7:30 - 16.00 oraz 
we wtorki i w czwartki w godz. 7:30 – 18:00.  

 


