
 

 

Warszawa, Poznań 9 kwietnia 2019 roku 

 

 

Stanowisko 

Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,  

Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

oraz Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych  

w sprawie projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

 

Minister Inwestycji i Rozwoju przedstawił z początkiem kwietnia 2019 roku projekt zmian 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zdecydowana większość propozycji odnosi się  

do problematyki ekonomii społecznej, jest to rezultat przyjęcia 31 stycznia 2019 r. przez Radę 

Ministrów nowej wersji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności 

Społecznej. 

Niestety, w projekcie po raz kolejny widać wyraźnie brak krajowych ram regulujących 

funkcjonowanie i rozwój sektora ekonomii społecznej nie tylko w wymiarze finansowania 

europejskiego. Powoduje to ciągłe zmiany definicyjne, które wprowadzają niepewność i chaos  

w kolejnych latach w tym obszarze. Jakkolwiek nie zdefiniowano by pojęcia przedsiębiorstwa 

społecznego, status ten powinien mieć dość duży wymiar trwałości, dając pewność obywatelom  

i podmiotom ekonomii społecznej, w szczególności co do wymogów oraz związanych z tym uprawnień 

finansowych i innych. Dlatego też warto zwrócić się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 

przedstawienie przygotowanego projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej,  

i umożliwienie publicznej dyskusji nad tym projektem.  



Oparcie propozycji Wytycznych na zapisach KPRES jest oczywiście o tyle słuszne, że Wytyczne 

nie powinny kreować odrębnej polityki publicznej. Warto jednak zwrócić uwagę, że formuła programu 

oznacza pewne uproszczenia, które zostały uznane za kwestie przesądzone w zapisach Wytycznych, 

dotyczy to m.in. 

 preferencyjnego (niższy wymóg zatrudnieniowy 10 lub 20%) potraktowania przedsiębiorstw 

społecznych realizujących usługi społeczne; Wydaje się że ten typ przedsiębiorstwa zakorzenił się 

już świadomości społecznej. Jest również bardzo istotny z uwagi na potrzeby społeczności 

lokalnych. Zapis KPRES ma charakter ogólny, zaś w dyskusji nad projektem ustawy o ekonomii 

społecznej i solidarnej kwestia ta była podnoszona wielokrotnie. Dlatego wnioskujemy 

pozostawienie tej opcji, o ile MRPiPS wyraziłby zgodę na taki kierunek; 

 zakazu udziału kapitału publicznego przekraczającego 50% w spółkach non profit w definicji 

podmiotu ekonomii społecznej (a co za tym idzie – ewentualnie – PS); Zapis ten wskazywał  

na zakaz finansowania spółek komunalnych, które w wyniku skreślenia będą mogły aplikować  

o środki.  

 przeznaczania nadwyżki/zysku na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 

społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo (w definicji przedsiębiorstwa społecznego);  

Zapis ten obecny jest od początku definiowania przedsiębiorstwa społecznego. To, że nie 

wskazano go wyraźnie w KPRES stanowi raczej skrót myślowy niż świadomy zapis ustawodawcy. 

A ma on istotne znaczenie dla korzyści społecznych istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego 

Odnośnie kwestii stawki jednostkowej, podtrzymujemy zdanie, że nie rozwiązuje ona ostatecznie 

kwestii VAT, przerzucając w istocie odpowiedzialność na przedsiębiorstwo społeczne. Ponadto, 

dokonuje istotnej zmiany wprowadzając de facto konieczność wkładu własnego, co w przypadku osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym jest dość problematyczne. W tych elementach proponujemy 

kilka uszczegółowień. 

Istotną kwestią jest – pomimo pozornej elastyczności – niemożliwość weryfikacji (nawet ramowo) 

złożonych biznesplanów. Dlatego też proponujemy, aby jednym z elementów działania OWES był 

obowiązkowy audyt/lustracja, która na koniec okresu trwałości zweryfikuje stan organizacyjny  

i ekonomiczny przedsiębiorstwa społecznego. Będzie się to również przyczyniać do większej 

racjonalności wydatków – zarówno  po stronie projektodawcy jak i przedsiębiorstwa. 

Elementem, który budzi nasze wątpliwości, jest również jednakowa stawka wsparcia finansowego, 

niezależnie od tego jakie i dla kogo tworzone jest miejsce pracy. Proponujemy zatem możliwość 

zwiększenia stawki jednostkowej w szczególnych sytuacjach – osób z niepełnosprawnościami, osób  



z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z kręgu zatrudnia socjalnego. Drugim rodzajem preferencji 

byłoby tworzenie miejsca pracy na obszarach zdegradowanych i rewitalizowanych, co byłoby spójne z 

nowymi kierunkami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 

Zwracamy również uwagę na potrzebę uwzględniania korzyści społecznych w ocenianych 

biznesplanach przedsiębiorstw społecznych, jak również na kwestie przyznania wsparcia dla osób 

ubogich pracujących. Dodatkowo, w załączniku przedstawiamy – obok już wspomnianych – szereg 

uwag precyzujących Wytyczne, które, naszym zdaniem, mogą przyczynić się do lepszego realizowania 

działań na rzecz ekonomii społecznej. 

Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest jednoznaczne określenie sposobu wejścia w życie 

zmienionych Wytycznych, tak aby nie dopuścić do problemów, jakie zaszły przy wdrażaniu 

poprzednich wersji dokumentu.. Wydaje się niezbędne albo ujednolicenie  stosowania Wytycznych  w 

całym kraju (do czego konieczny jest jasny zapis) albo niedokonywanie zmian związku z tym,  

że pozostało tylko kilka konkursów w tym obszarze do końca obecnej perspektywy.  

 

Z upoważnienia OZRSS, SNRSS, WRZOS  

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Uwagi OZRSS, SNRSS, WRZOS do projektu zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020   



Załącznik:  

Uwagi OZRSS, SnrSS, WRZOS do projektu zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 
uwagę 

Numer rozdziału / 
podrozdziału / 

sekcji  
Punkt Litera Uwaga lub propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie 

1 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Rozdział 3. 28 
Nowa 

litera po 
lit. b) 

b1) Zatrudnia co najmniej 20% (10%) 
osób, o których mowa w pkt. b), w 
przypadku gdy realizuje usługi 
społeczne świadczone w społeczności 
lokalnej, usługi opieki nad dzieckiem w 
wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
157., z późn. zm.) lub usług 
wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach lub w innych formach 
wychowania przedszkolnego zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. 

Do tej pory zarówno MRPiPS jak i MIiR bardzo wyraźnie 
wskazywały potrzebę rozwoju przedsiębiorstw społecznych 
realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej. 
Wprawdzie w KPRES wprost nie zapisane tego działania przy 
przedsiębiorstwie społecznym, to jednak cały obszar I KPRES 
bardzo wyraźnie wskazuje ten kierunek jako kluczowy dla 
ekonomii społecznej. Tym samym proponujemy nie 
ograniczać znów definicji, a zostawić ja na identycznym 
poziomie jak dotychczas. Będzie to wyraźne wskazanie i 
zapobiegnie bałaganowi definicyjnemu w tym na liście 
przedsiębiorstw społecznych. 



 

 

2 

OZRSS, 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych, 

WRZOS 

Rozdział 3. 28 c Punkt otrzymuje brzmienie: 

c) jest podmiotem, który nie 

dystrybuuje zysku lub nadwyżki 

bilansowej pomiędzy udziałowców, 

akcjonariuszy lub pracowników, ale 

przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako 

kapitał niepodzielny oraz w określonej 

części na reintegrację zawodową i 

społeczną lub na działalność pożytku 

publicznego prowadzoną na rzecz 

społeczności lokalnej, w której działa 

przedsiębiorstwo; 

Zapis ten funkcjonuje od początku funkcjonowania definicji 

przedsiębiorstwa społecznego. Zapis KPRES ma charakter 

ogólny i nie stanowi świadomego usunięcia, a jedynie skrót 

stosowany w dokumentach programowych. Usunięcie tego 

zapisu znacząco ogranicza korzyści społeczne 

funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego 

3 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Rozdział 7 4  

4) Nie jest możliwe przyznanie dotacji 
wsparcia finansowego na stworzenie 
miejsca pracy dla osób, które wykonują 
pracę na podstawie umowy o pracę, 
spółdzielczej umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą 
działalność gospodarczą w momencie 
podejmowania zatrudnienia w PS, za 
wyjątkiem osób, o których mowa w  
rozdziale 3 pkt. 20  ppkt b ii, i b ix 

Wnosimy o objęcie wsparciem finansowym osób, do 30 
roku życia i powyżej 50 roku życia zatrudnianych na 
umowach cywilno-prawnych oraz  ubogich pracujących. Jak 
należy rozumieć chodzi o poprawę jakości życia, a nie 
zwykłą zmianę jednego zatrudnienia na drugie. Obecny 
przepis ustawy o spółdzielniach socjalnych umożliwia 
otrzymanie dotacji z Funduszu Pracy mimo umowy cywilno-
prawnej. 

 

 

 

 

4 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

 

Rozdział 7 

 

 

8 

 Nowe zdanie w pkt. 8 powinno zostać 
uzupełnione o „Biznesplan umożliwia 
ocenę opłacalności planowanego 
przedsięwzięcia, jego racjonalności 
finansowej, efektów ekonomicznych a 
także korzyści społecznych”. 

Kwestia korzyści społecznych (obecna już w systemie 
pożyczkowym) ma niebagatelne znaczenie w konstrukcji 
przedsiębiorstwa społecznego. Mogą to być korzyści 
współpracy z interesariuszami, działania na rzecz 
społeczności lokalnej, działań środowiskowych lub działań o 
charakterze wzajemnościowym. 



5 OZRSS, 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych, 

WRZOS 

 

 

Rozdział 7 

 

 

9 

 

 

C 
(połączenie 
ii oraz i v w 

jeden) 

Wsparcie pomostowe przyznawane 
jest na finansowanie kosztów 
pracodawcy związanych z nowym 
miejscem pracy (w tym składek ZUS) 
oraz innych wydatków bieżących, 
finansowanych i rozliczanych wyłącznie 
w kwocie netto (bez podatku VAT) w 
oparciu o dokumenty księgowe (w tym 
faktury). 

Proponowany zapis jest bardziej spójny (łączy dwa punkty) 
oraz jest bardziej elastyczny w zakresie wydatków 
ponoszonych ze wsparcia pomostowego, nie powodując 
kontrowersji wymagających kolejnych interpretacji 

 

 

6 

OZRSS, 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych, 

WRZOS 

 

 

Rozdział 7 

 

 

9 

 

 

C iv 

Punkt otrzymuje brzmienie: „wsparcie 
pomostowe jest przyznawane 
miesięcznie w wysokości nie większej 
niż zwielokrotniona o liczbę 
utworzonych miejsc pracy kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w rozumieniu przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przy czym 
należy rozumieć przez to kwotę 
netto”. 

Musi być jasno zapisane że pomostówkę wypłaca się w 
kwocie 2250 jako kwotę netto, a nie jako 1634 jako netto 
płacy minimalnej jak interpretują to niektóre Instytucje 
Zarządzające. Wsparcie nie jest wysokie a próby jego 
kolejnego obniżania będą skutkowały dużo niższym 
zainteresowaniem przedsiębiorców społecznych. 
Oszczędności są w istocie znikome. 

 

 

7 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

 

 

Rozdział 7 

 

 

9 

 

 

iii 

Dodanie: kompetencji zawodowych, w 
tym kompetencji ogólnozawodowych, 
kompetencji podstawowych (czytanie, 
pisanie, liczenie), 

"Kluczowym elementem integracji społeczno-zawodowej 
jest podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników 
przedsiębiorstw. Jest to ściśle powiązane z 
odbudowywaniem poczucia własnej wartości, zwiększaniem 
zdolności do zatrudnienia. Szczególny nacisk powinien być 
położony na kompetencje transferowalne, które mogą być 
wykorzystane w różnych miejscach pracy (tzw. kompetencje 
ogólnozawodowe).  

Na podstawie badań PIAAC można wskazać, że dużym 
wyzwaniem w Polsce są deficyty w zakresie kompetencji 
podstawowych. Dotyczy to szczególnie grup osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczne 
doświadczenia innych krajów pokazują, że zasadne jest 
włączenie do programów integracji społeczno-zawodowej 
działań służących podnoszeniu tego typu kompetencji (w 
zakresie czytania, pisania, liczenia). Podnoszenie tego typu 



kompetencji, a czasami wręcz działania służące utrzymaniu 
tych kompetencji, mają kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia szans na włączenie społeczne. 

  

 

8 

 

 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

 

 

Rozdział 7 

 

 

9 

nowy pkt 
e) 

e) poddaniu przedsiębiorstw 
społecznych nowo utworzonych oraz 
przekształconych z podmiotu ekonomii 
społecznej:  

i) lustracji, o której mowa w art. 91 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. - 
Prawo spółdzielcze – w przypadku 
spółdzielni socjalnych, spółdzielni 
pracy, spółdzielni inwalidów i 
niewidomych,  

ii) zewnętrznemu audytowi mającemu 
na celu sprawdzenie przestrzegania 
przez przedsiębiorstwo społeczne 
przepisów prawa i postanowień 
statutu, kontrolę gospodarności, 
celowości i rzetelności realizacji przez 
przedsiębiorstwo społeczne celów 
ekonomicznych i społecznych, 
udzielenie organizacyjnej i 
instruktażowej pomocy w usuwaniu 
stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
w usprawnieniu działalności 
przedsiębiorstwa społecznego – w 
przypadku form przedsiębiorstwa 
społecznego innych niż spółdzielnia 
socjalna, spółdzielnia pracy, 
spółdzielnia inwalidów i niewidomych 

Proponowany przepis był już wcześniej procedowany i 
zgłaszany przez MIiR jednak ostatecznie nie znalazł się w 
wytycznych. Obecnie przy wprowadzeniu stawki 
jednostkowej może to stanowić jeden z nielicznych 
instrumentów mających na celu zweryfikowanie 
racjonalności wydatkowania wsparcia finansowego. 
Umożliwi też zweryfikowanie udzielonego wsparcia po 
okresie trwałości. 



9 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Rozdział 7 13  Wyraz „realizowane” zastąpić 
wyrazami „realizowane lub wspierane” 

Jak pokazują badania potrzeb PS, podmioty te są 
zainteresowane możliwością korzystania z usług różnych 
dostawców, również rynkowych. OWES powinien być w 
takich przypadkach wsparciem przy organizowaniu tego 
typu usług oraz zapewnić ich finansowanie. Natomiast 
słowo "realizowane" wskazuje, że to bezpośrednio OWES 
powinien dostarczać wymagane usługi. 

10 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Rozdział 7 34 B Zamiana na: b) tworzenie, wspieranie 
rozwoju, animowanie lub 
dofinansowanie wspólnych 
przedsięwzięć regionalnych sieci PES 
oraz włączanie PES w istniejące na 
poziomie regionalnym organizacje 
branżowe (sieci, klastry); 

Sieciowanie PES jest bardzo ważne z punktu widzenia ich 
sytuacji rynkowej. Wskazane jest poszerzenie możliwości 
działań na rzecz tych sieci, a także większa elastyczność co 
do form, w jakich te sieci mogą działać.  

11 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

 
34 J po słowie "aktualizacja" dodanie słowa 

"opracowywanie nowych" 
 Jasno należy określić, że kwalifikowalne jest zarówno 
aktualizowanie dotychczasowych regionalnych programów 
jak i  opracowywanie nowych. 

12 

OZRSS, 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych, 

WRZOS 

Podrozdział 7.1 Po pkt. 1 

nowy pkt. 

w 

brzmieniu 

 

Uzupełnienie pkt 1, o następujące 
zdania.  

1a) Stawka jednostkowa na utworzenie 
jednego miejsca pracy w PS, o której 
mowa w pkt. 1 może zostać 
podwyższona w przypadku utworzenia 
miejsca pracy: 

a) dla osób o których mowa w 
rozdziale 3 pkt. 20 lit. b iv, b v, 
oraz b vi – do 20% 

b) dla osób zamieszkujących 
obszar zdegradowany 
wyznaczony zgodnie z ustawą 
z dnia 9 października 2015 r. o 

Wprowadzenie jednolitej stawki jednostkowej dla 
wszystkich kategorii osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym jest niesprawiedliwe i nieracjonalne. Będzie 
powodować ucieczkę od osób w najtrudniejszej sytuacji. 
Proponujemy zatem wskazać możliwość podwyższenia 
stawki jednostkowej w szczególnych sytuacjach osób 
niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
osób z kręgu zatrudnia socjalnego. Drugim rodzajem 
preferencji byłoby tworzenie miejsca pracy na obszarach 
zdegradowanych i rewitalizowanych, co byłoby spójne z 
nowymi kierunkami Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego. 



rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1398) lub w szczególności 
obszar objęty programem 
rewitalizacji uwzględnionym 
w wykazie programów 
rewitalizacji prowadzonym 
przez IZ RPO zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-
2020) – do 10%. 

13 

OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Podrozdział 7.1 

Po pkt. 1a 
nowy pkt. 

w 
brzmieniu 

 

W związku ze stawką jednostkową i 
wątpliwościami dotyczącymi 
rozliczania podatku VAT, prosimy o 
dodanie zapisu jednoznacznie 
wskazującego, czy odbiorca ostateczny 
wsparcia finansowego może (bądź nie) 
odliczyć podatek VAT (prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego zgodnie z 
art. 86 ustawy o VAT) od zakupów 
towarów i usług dokonanych ze 
wsparcia finansowego (stawki 
jednostkowej), np. poprzez dodanie 
zapisu (zdania): 

 

1b. Do stawki jednostkowej 
zastosowanie ma art. 69 ust. 3 lit. c 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 

Istnieje dużo wątpliwości interpretacyjnych związanych z 
rozliczaniem podatku VAT od zakupów towarów i usług ze 
wsparcia finansowego. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, 
podatnikowi (w tym wypadku PS) przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego (odliczenie VAT). Z drugiej strony, art. 69 ust. 3 
lit. c Rozporządzenia ogólnego wskazuje, że podatek od 
wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie 
można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT 
jest niekwalifikowany w ramach środków EFSI. Czy, w 
związku z wprowadzeniem stawki jednostkowej, odbiorca 
ostateczny (PS) ma prawo odliczenia podatku VAT od 
zakupów ze wsparcia finansowego czy takiego prawa nie 
posiada? Czy w przypadku odliczenia podatku VAT (w US) 
nie dojdzie do podwójnego finansowania zakupów?  Jest to 
bardzo ważna kwestia związana z zaufaniem do systemu 
wsparcia es oraz pewności i stabilności prawnej (i 
finansowej) odbiorców wsparcia - w przypadku, kiedy 
administracja skarbowa uzna, że odliczony podatek VAT z 
zakupów ze wsparcia finansowego został odliczony 
nieprawidłowo, to PS poniesie tego konsekwencje (prawne i 
finansowe). Dlatego bardzo ważne jest, aby tę kwestię 
jednoznacznie rozstrzygnąć. Ponadto jeżeli zostanie uznane, 
że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT bądź, że jest 



Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) 

 

bądź, że art. 69 ust. 3 lit c. tego 
Rozporządzenia do stawki 
jednostkowej zastosowania nie ma.   

 

on niekwalifikowany, należy wskazać, w jaki sposób 
kontrolować prawidłowość rozliczenia. 
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OZRSS, 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
Spółdzielni 
Socjalnych, 

WRZOS 

Podrozdział 7.1 2  

Prosimy o przeformułowanie i 
doprecyzowanie zapisu:  

2) Stawka jednostkowa jest wykazana 
we wniosku o płatność przez 
beneficjenta jako wydatek 
kwalifikowalny po jej wypłaceniu na 
rzecz PS. Stawka jednostkowa na 
utworzenie miejsca pracy w PS jest 
kwalifikowalna jeżeli osiągnięty 
zostanie określony dla niej wskaźnik 
liczba miejsc pracy utworzonych w PS 
w wyniku przyznania dofinansowania 
na tworzenie miejsc pracy,  a 
beneficjent będzie posiadał 
dokumenty niezbędne do rozliczenia 
stawki jednostkowej potwierdzające 
utworzenie miejsca pracy. W 

W obecnym brzmieniu może to spowodować taką sytuację: 
OWES wypłaca stawkę jednostkową 30 kwietnia 2019 roku. 
10 maja 2019 roku składa wniosek o płatność do IP/IZ, 
jednak nie posiada jeszcze dokumentów potwierdzających 
utworzenie miejsca pracy (tym bardziej zapewnienia okresu 
trwałości). W takim wypadku wydatek może ostać uznany 
za niekwalifikowany. Miejsce pracy dopiero będzie 
tworzone (z wykorzystaniem środków EFS) - wymaga to 
czasu  



przypadku gdy stwierdzony zostanie 
brak rzeczywistego utworzenia miejsca 
pracy lub nie został zachowany okres 
trwałości miejsca pracy, stawka 
jednostkowa podlega zwrotowi.   

 


