
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 80 50, fax 22 273 89 19, www.gov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

data: 16 kwietnia 2020

znak sprawy: DZF-VI.7510.3.2020.IS

identyfikator koszulki: 1440260

e-mail: Ida.Szczepocka@mfipr.gov.pl

Instytucje Zarządzające RPO
Instytucje Pośredniczące PO WER

Dotyczy: monitorowania wsparcia z EFS na działania związane z COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią COVID-19 i podejmowanymi w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego działaniami wspierającymi walkę z jej skutkami, niezbędne jest właściwe 

monitorowanie tej interwencji. Z tego powodu, jako Instytucja Koordynująca EFS, 

przygotowaliśmy wskaźniki monitorujące ww. wsparcie, które powinny być używane we 

wszystkich projektach EFS realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym.

Wskaźniki zostaną dodane do SL2014 i będą traktowane jak wskaźniki należące do 

wspólnej listy wskaźników kluczowych dla EFS (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020).

Wskaźniki monitorujące wsparcie w związku z epidemią COVID-19:

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 

z epidemią COVID-19. 
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Proszę o uwzględnienie minimum dwóch wskaźników z ww. listy do monitorowania 

projektów realizujących wsparcie na rzecz walki z epidemią COVID-19 – jednego 

rzeczowego (dotyczącego podmiotów lub osób) i jednego finansowego (dotyczącego 

wartości wydatków bezpośrednich, przeznaczonych na przeciwdziałanie lub walkę 

z COVID-19). 

Pragnę podkreślić, że analogicznie jak w przypadku wskaźnika liczba osób objętych 

programem zdrowotnym dzięki EFS monitorowanego w PI 8vi, w przypadku wsparcia 

krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności (np. zaopatrzenie w maseczki 

i inne środki ochrony osobistej, wsparcie psychologiczne przez telefon) osoba otrzymująca 

tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020, co oznacza, że nie ma obowiązku zbierania od takiej  osoby danych osobowych. 

W takim przypadku, beneficjent powinien wykazać jedynie liczbę wspartych 

osób/podmiotów. Pełne dane uczestników/podmiotów należy zbierać jedynie w przypadku 

wsparcia bezpośredniego, o odpowiedniej intensywności, na które  zostały  przeznaczone  

określone  środki,  świadczone  na  rzecz  konkretnej  osoby/ podmiotu, które prowadzi do 

uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia, 

zapewnienia opieki, usługi asystenckiej).

Jeśli chodzi o sposób monitorowania tzw. short-term work schemes (STW), o których 

mowa w art. 15 zzb, zzc i zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, 

odbiorcami tego wsparcia (uczestnikami projektów) będą pracownicy, na których 

wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie lub osoby fizyczne, które 

otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W związku 

z tym, w ramach projektów powiatowych urzędów pracy obejmujących wsparcie w postaci 

STW, konieczne jest:

 monitorowanie powyżej wspomnianych wskaźników: liczba osób objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-

19 oraz wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 

z epidemią COVID-19.
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 zbieranie uproszczonego zestawu danych osobowych pracowników lub osób 

samozatrudnionych zgodnie z zakresem danych wskazanych w procedurach dla 

PUP, tj. PESEL, płeć, poziom wykształcenia. Dane te przekazuje pracodawca 

(na podstawie dostępnych danych o swoich pracownikach) we wniosku o 

dofinansowanie składanym do właściwego PUP. Nie jest zatem konieczne 

pozyskiwanie dodatkowych danych / formularzy od pracowników czy pracodawców.

W odniesieniu do tego typu operacji, nie ma natomiast konieczności monitorowania tzw. 

wspólnych wskaźników rezultatu bezpośredniego, czyli sytuacji osób po zakończeniu 

udziału w projekcie (podjęcie zatrudnienia, nabycie kompetencji, kwalifikacji, etc.) jak 

również danych wrażliwych dot. np. niepełnosprawności (w formularzu monitorowania 

danych uczestników można wybrać opcję „NIE” w tym zakresie). Za datę rozpoczęcia 

udziału w projekcie i tej formie wsparcia należy przyjąć datę pierwszego przelewu na rzecz 

pracodawcy, dokonanego przez PUP, a jako datę zakończenia udziału w projekcie i tej 

formie wsparcia – datę przelewu ostatniej transzy. Jako formę wsparcia należy wybrać 

nową kategorię „dofinansowanie do wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej (STW)”, która zostało wprowadzona w formularzu monitorowania 

uczestników projektu.

Jednocześnie informuję, że w mocy pozostają dotychczasowe definicje wskaźników 
zawarte w WLWK dla EFS. Beneficjenci mogą wykazywać w wykonaniu wskaźników 

z WLWK tylko osoby/podmioty objęte działaniami wskazanymi w definicjach właściwych 

wskaźników.

Dodatkowo, proszę, by Instytucje Zarządzające włączyły ww. wskaźniki dot. COVID-19 do 

SzOOP PO (nie jest do tego wymagane uruchomienie procedury zmiany SzOOP) oraz 

właściwych generatorów wniosków aplikacyjnych. Docelowo, wskaźniki powinny być też 

uwzględnione w aktualizowanych obecnie regionalnych programach operacyjnych, tam 

gdzie to będzie możliwe uwzględniając obecny stan negocjacji tych programów z KE.

Z poważaniem

Małgorzata Mika
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/
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