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Dotyczy: sprostowania informacji zawartych w Q&A w zakresie realizacji 
dofinansowania do wynagrodzeń – pomoc publiczna i monitorowanie uczestników 
projektu

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją zapisów art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmiany wymaga 

stanowisko IK EFS zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 24 materiału Q&A część III, które 

dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników, w sytuacji zastąpienia pracownika 

objętego wsparciem STW innym, nowozatrudnionym pracownikiem. 

W przypadku nowego pracownika zatrudnionego na miejsce pracownika, który rozwiązał 

umowę o pracę, datą rozpoczęcia udziału w projekcie tej osoby jest data złożenia 
oświadczenia o aktualizacji danych. W tej sytuacji nie można uznać daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorcę za datę rozpoczęcia udziału w projekcie 

przez nowego pracownika, gdyż w momencie składania wniosku nie był on jeszcze 

zatrudniony u danego pracodawcy. 

Z uwagi na możliwość zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zmianie ulega również 

stanowisko dot. zasad monitorowania pomocy publicznej zawarte w odpowiedziach na 

pytania nr 42 i 54 materiału Q&A część III. 
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Informuję zatem, że nie ma wymogu odznaczania w systemach SL2014 i SOWA projektów 

pozakonkursowych PUP, w ramach których udzielane jest dofinansowanie do 

wynagrodzeń, jako projektów objętych regułami pomocy publicznej. Instrumenty, o których 

mowa w art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze ustawy COVID-19 objęte są regułami pomocy 

państwa, co nakłada jednak wymóg odpowiedniego ich monitorowania. Obowiązki 

sprawozdawcze w zakresie udzielonej pomocy publicznej mogą być w tym przypadku 

dokonane na podstawie danych finansowych zawartych w budżecie projektu w ramach 

zadania „Instrumenty dofinansowań”. Tym samym, na etapie weryfikacji wniosku 

o płatność nie ma obowiązku monitorowania wydatków objętych pomocą publiczną 

w ramach limitu. 

Z poważaniem

Aleksandra Dmitruk
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: WRI, WSI, WF, WKN (w miejscu)
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