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1. Podstawa prawna 
1. Art. 28 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) określa, iŜ realizacja projektu 
systemowego odbywa się na podstawie odrębnych przepisów dotyczących beneficjentów 
systemowych. Ustawa, w art. 26 ust. 1 pkt 8, stanowi jednocześnie, iŜ do Instytucji 
Zarządzającej naleŜy określenie realizacji systemu operacyjnego zawierającego 
zestawienie zasad oraz zadań dotyczących wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL) obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje 
Pośredniczące oraz Instytucje WdraŜające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).  

2. Zasady zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych: 

a) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (DZ. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/25) 
zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”; 

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 (DZ.U UE z dnia 27 grudnia 2006 r., L 371/1) zwane dalej 
„rozporządzeniem implementacyjnym”; 

c) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009   r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”;  

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U ,Nr 157, poz. 
1240 z poźn. zm.) 

oraz następujących dokumentów: 

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaakceptowany przez Radę Ministrów i 
przyjęty przez Komisję Europejską; 

b) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL; 

c) Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna 2006 - 2008 
zaakceptowany przez Radę Ministrów. 

d) Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 – 
2010 zaakceptowany przez Komitet Europejski Rady Ministrów; 

3. Zasady naleŜy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów 
wymienionych powyŜej oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa 
krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej oraz: 

a) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; 

d) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
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e) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

f) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

g) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie; 

h) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

i) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; 

j) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

k) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

l) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

m) ustawę z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

n) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

2. Informacje ogólne 
2.1. Cel wdraŜania Zasad 

Niniejszy dokument stanowi określenie zasad przygotowania, realizacji oraz rozliczania 
projektów systemowych w ramach Działania 7.1 w Priorytecie VII - Promocja integracji 
społecznej. 

2.2. Kontekst Zasad 

1. Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r. Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII - Promocja integracji społecznej obejmujący 
działania z zakresu polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie 
równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a takŜe podwyŜszenie ich statusu 
zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy. 

2. W ramach Priorytetu VII, obok projektów konkursowych, przewiduje się równieŜ 
realizację projektów systemowych, polegających na dofinansowaniu zadań publicznych 
określonych w odrębnych przepisach (art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy); 

3. Przy realizacji projektu systemowego w Priorytecie VII przyjęto następujące załoŜenia: 

a) zadania realizowane w projekcie systemowym będą planowane przez Instytucję 
Pośredniczącą (IP) w Planie działania we współpracy z Instytucją Pośredniczącą II 
stopnia (IP2) – o ile została wyznaczona, przy wsparciu regionalnego ośrodka 
polityki społecznej; 

b) zadania określone w projekcie systemowym realizowane będą przez regionalne 
ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki 
pomocy społecznej, a takŜe partnerów (np. partnerów społeczno-gospodarczych, 
powiatowe urzędy pracy, przedsiębiorców) zgodnie z  Zakresem realizacji 
projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
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c) zadania określone w projekcie systemowym adresowane są do osób 
wymienionych w pkt. 1, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia lub uzyskania 
zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem; 

d) zadania określone w projekcie systemowym adresowane są równieŜ do instytucji 
pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, celem 
wzmocnienia i doskonalenia kadr tych instytucji oraz podniesienia skuteczności 
ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług; 

4.  Typy realizowanych projektów, typy beneficjentów oraz grupy docelowe, do których 
adresowane są projekty zapisane zostały w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz niniejszych Zasadach. 

5.  Okres realizacji projektu systemowego nie moŜe przekraczać 30.06.2015 r. Zapis ten 
dotyczy zarówno projektów systemowych OPS i PCPR, jak i projektu systemowego 
ROPS. 

 

2.3. Podstawowe elementy Zasad 

1. Do podstawowych elementów Zasad naleŜy: 

a) określenie zasad programowania Działania 7.1 i Poddziałań w Priorytecie VII; 

b) określenie zasad przygotowania projektu systemowego; 

c) określenie zadań beneficjentów systemowych oraz innych instytucji w zakresie 
realizacji projektu systemowego; 

d) określenie narzędzi i instrumentów realizowanych w ramach projektu systemowego; 

e) określenie zasad finansowania projektu systemowego; 

f) określenie zasad rozliczania i monitorowania projektu systemowego. 

2. Zasady wdraŜania zawierają szczegółowe reguły przygotowania projektu systemowego  
w Priorytecie VII PO KL Działanie 7.1 oraz sposób indykatywnego podziału środków dla 
poszczególnych beneficjentów systemowych w ramach projektów systemowych. 
Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, obowiązują reguły 
wynikające z innych dokumentów programowych składających się na System Realizacji 
PO KL.  

3. Plan działania i podział środków dla Priorytetu VII  

3.1. Zakres Planu działania 

1. Dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, IP we współpracy z IP2 (jeśli 
występuje) oraz przy wsparciu regionalnego ośrodka polityki społecznej przygotowuje 
Plan działania. 

2. Plan działania przygotowywany jest na zasadach określonych w dokumencie Zasady 
dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
z zastrzeŜeniem niniejszych Zasad. 

3. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
Priorytet VII składa się z następujących Działań: 

a) w Działaniu 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowane są 
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następujące projekty systemowe1: 

(i)  projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej; 

(ii)  projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; 

(iii)  projekt systemowy regionalnego ośrodka polityki społecznej2  

b) w Działaniu 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej realizowane są dwa typy projektów konkursowych: 

(i)  projekt konkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej 
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

(ii)   projekt konkursowy w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej; 

c) w Działaniu 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowane są 
projekty konkursowe w zakresie inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji;  
Kwalifikowalność wydatków w ramach tego typu operacji jest moŜliwa jedynie w 
przypadku projektów zatwierdzonych do realizacji na podstawie wniosków o 
dofinansowanie złoŜonych do dnia 31 grudnia 2011 r., przy czym wydatki w 
ramach projektu mogą być ponoszone do końca okresu kwalifikowalności 
określonego dla programu 

d) w Działaniu 7.4 – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy realizowane są projekty 
konkursowe, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób 
niepełnosprawnych. Kwalifikowalność wydatków w ramach tego działania jest 
moŜliwa od dnia 30 czerwca 2011 r., a zawieranie umów o dofinansowanie od 
dnia 1 stycznia 2012 r. 

3.2. Przygotowanie Planu działania 

1. W ramach wdraŜania Priorytetu VII przez województwo, IP we współpracy z IP2 (jeśli 
została wyznaczona) oraz przy wsparciu regionalnego ośrodka polityki społecznej 
utworzonego na podstawie art. 113, w związku z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, przygotowuje Plan działania. 

2.  Zakres kompetencji oraz forma współpracy pomiędzy IP i IP2 przy przygotowaniu Planu 
są uzaleŜnione od przyjętych w danym województwie rozwiązań organizacyjnych i 
zapisów instrukcji wykonawczych dla tych instytucji. 

3. Regionalny ośrodek polityki społecznej wspiera IP w przygotowaniu Planu działania 
poprzez: 

a) rekomendacje stworzone na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej, 
wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej i innych analiz dotyczących 
integracji społecznej słuŜących identyfikacji potrzeb na dany rok; 

                                                           
1 Projekty systemowe 3a (i) i (ii) są wobec siebie komplementarne stanowiąc w istocie jeden projekt systemowy, 
rozdzielony z uwagi na alokację środków, na struktury gminne i powiatowe oraz katalog osób wymagających 
wsparcia. 
2 Dopuszczalna jest realizacja dwóch projektów systemowych przez regionalny ośrodek polityki społecznej, przy 
czym nie jest moŜliwe wdraŜanie tych samych typów operacji równolegle w dwóch projektach systemowych. 
Decyzję w sprawie realizacji więcej niŜ jednego projektu systemowego podejmuje właściwa Instytucja  
Pośrednicząca po uzgodnieniu z ROPS.   
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b) przedstawienie propozycji sposobu podziału środków na projekty systemowe  
i projekty konkursowe bądź opiniowanie na wniosek IP propozycji przygotowanej 
przez IP w tym zakresie; 

c) przedstawienie propozycji szczegółowych kryteriów strategicznych w kryteriach 
wyboru projektów konkursowych; 

d) inne działania słuŜące planowaniu i realizacji polityki społecznej w regionie. 

3.3. Podział środków na projekty systemowe w województwie. 

1. Instytucja Pośrednicząca/instytucja Pośrednicząca II stopnia w porozumieniu z 
regionalnym ośrodkiem polityki społecznej określa sposób podziału środków w projekcie 
systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w województwie. Dokument 
określający podział środków jest dokumentem informacyjnym dla beneficjentów i nie 
stanowi dokumentu związanego z Planem działania i procedurą jego przyjmowania. 

2. Podział środków na finansowanie projektów systemowych winien być oparty na 
obiektywnych kryteriach określonych przez IP/IP2 (przykładowy algorytm podziału 
stanowi Załącznik 1 do niniejszych Zasad), zaś podstawowymi elementami w 
przygotowywaniu podziału środków dla beneficjentów systemowych powinny być: 

a) potrzeby w zakresie aktywnej integracji; 

b) moŜliwości organizacyjne beneficjentów; 

c) wkład finansowy samorządu terytorialnego; 

 

Uwaga! 
Przy obliczaniu podziału środków moŜna wykorzystać istniejące w województwie wskaźniki, np. 

� liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w gminie z powodu bezrobocia; 
� liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie (posiadanie statusu 

uchodźców, osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze) zgodnie z 
art. 19 ust. 6 – 8 ustawy o pomocy społecznej; 

� liczbę osób niepełnosprawnych objętych integracją zawodową w powiecie (lub liczbę osób 
niepełnosprawnych w powiecie ogółem lub liczbę bezrobotnych niepełnosprawnych); 

� ocenę moŜliwości organizacyjnych (liczba pracowników socjalnych); 
Instytucja Pośrednicząca w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej moŜe równieŜ określić 
inne wskaźniki, które słuŜyć będą obiektywnemu podziałowi środków; 
 

3. Przy konstruowaniu metody podziału (algorytmu lub innej formuły) naleŜy3 stworzyć 
rezerwę w wysokości od 20% do 30% alokacji z podziałem na: 

a) sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ramach upowszechniania aktywnej integracji 
i pracy socjalnej; 

b) dodatkowe wsparcie dla projektów realizowanych przez beneficjentów  
w partnerstwie.  

4. Podział środków dokonywany jest przez IP/IP2 na podstawie propozycji regionalnego 
ośrodka polityki społecznej, w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej i inne 
dostępne analizy. IP/IP2 przy podziale środków moŜe uwzględnić takŜe wyniki konsultacji 
z jednostkami pomocy społecznej, które znają najlepiej moŜliwości i potrzeby w zakresie 
aktywnej integracji na swoim terenie. 

                                                           
3 IP moŜe postanowić o nie wydzielaniu rezerwy jeŜeli w inny sposób zapewni wparcie dla beneficjentów w 
zakresie zatrudniania dodatkowych pracowników socjalnych oraz partnerstw zgodnie z niniejszymi Zasadami. 
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5. W przypadku m.st. Warszawy, podziału środków na poszczególne ośrodki pomocy 
społecznej dokonuje IP/IP2 po konsultacji z Prezydentem m.st. Warszawy.  

6. Środki niewykorzystane, m.in. przez beneficjentów, którzy nie zadeklarowali  
w określonym przez IP/IP2 terminie przystąpienia w danym roku do projektu, są 
rozdzielane pomiędzy beneficjentów deklarujących udział w projekcie (na etapie podziału 
środków) lub zwiększają rezerwę na projekty partnerskie - decyzję w tej sprawie 
podejmuje Instytucja Pośrednicząca4. 

7. Informację o podziale środków na kolejny rok oraz poziomie wymaganej wysokości 
współfinansowania projektu, Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, 
przekazuje beneficjentom w sposób przyjęty w danym województwie oraz umieszcza na 
stronie internetowej IP - nie później niŜ w terminie 5 dni od przyjęcia Planu działania 
przez Komitet Monitorujący5. W przypadku delegowania zadań do Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia (IP2) w ramach danego Działania, IP2 ma obowiązek 
przekazania wszelkich informacji do Beneficjentów nt. podziału środków, wysokości 
wkładu własnego, a takŜe terminów składania wniosków projektowych. 

8. Zgodnie z zasadą dodatkowości, środki na realizację projektu systemowego zwiększają 
budŜet gminy lub powiatu. Oznacza to, iŜ gmina lub powiat nie moŜe zmniejszać w danym 
roku budŜetowym wydatków na cele przewidziane w projekcie w szczególności związane 
ze środkami na wynagrodzenia lub kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 
lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

 

 

4. Zadania beneficjenta – ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie - w projekcie systemowym na rzecz rozwoju i upowszechniania 
form aktywnej integracji i pracy socjalnej. 
4.1 Beneficjenci i odbiorcy projektu 

Beneficjentami projektu, czyli jednostkami realizującymi projekt są następujące podmioty: 

1. W poddziałaniu 7.1.1 – gminne jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej,  
o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej, zaś w poddziałaniu 7.1.2 - 
powiatowe jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie, o których 
mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 182 ust 2 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, działające na rzecz aktywizacji osób:  

(a) bezrobotnych i/lub  

(b) nieaktywnych zawodowo i/lub  

(c) zatrudnionych,6 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej które jednocześnie są osobami w wieku aktywności 

                                                           
4 IP moŜe równieŜ postanowić o przesunięciu niewykorzystanych środków na inne Działania lub Poddziałania  
w Priorytecie VII (w tym równieŜ konkursowe); 
5 O ile to moŜliwe informacje te powinny zostać przekazane odpowiednio wcześniej, umoŜliwiając 
beneficjentom przygotowanie i złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu jeszcze przed końcem roku 
kalendarzowego. 
6 Osoby zatrudnione mogą  być uczestnikami projektu pod warunkiem, Ŝe stanowią nie więcej niŜ 50 % grupy 
docelowej w projekcie.  
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zawodowej (15 – 64 lata7), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej8,  

(d) osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w 
ppkt (a) - (c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie 
domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące 
w środowisku osób wykluczonych społecznie. Osoby będące „otoczeniem” mogą 
występować w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w 
ppkt (a) - (c) i uzyskać wsparcie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla 
wsparcia (włączenia społecznego) osób wykluczonych społecznie.  

W przypadku współfinansowania środkami projektu form środowiskowej pracy socjalnej -  
Programów Aktywności Lokalnej lub Programów integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, powinny one prowadzić do aktywizacji środowisk zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. Diagnoza problemu społecznego  powodującego  zagroŜenie 
wykluczeniem społecznym powinna być obligatoryjnym elementem programu pomocy 
społecznej lub  programu aktywności lokalnej, przyjętego do realizacji na mocy uchwały rady 
gminy lub powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Działania 
środowiskowej pracy socjalnej  obejmują wszystkie osoby w danym środowisku, będące w 
wieku aktywności zawodowej9. Uczestnikami działań środowiskowych mogą być równieŜ 
inne osoby (m.in. nie spełniające kryteriów wiekowych) rozumiane jako otoczenie osób 
wykluczonych społecznie. 

 

Uwaga! 
I.  Uczestnikami projektu, o których mowa w pkt. 1 (a) – (c), mogą być na przykład:  
� osoby długotrwale bezrobotne; 
� osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi;  
� osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej;  
� osoby bezdomne;  
� osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zaleŜnymi;  
� osoby uzaleŜnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub 

będące po jego zakończeniu.  
� osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, 

zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej;  
� osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie, 

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe 

                                                           
7 Do wsparcia kwalifikują się równieŜ  osoby w wieku powyŜej 64 roku Ŝycia, o ile wsparcie adresowane do tej 
grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia,  a osoby te zadeklarują 
gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Poprzez wsparcie powiązane z 
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia naleŜy rozumieć zastosowanie wobec danej osoby instrumentu 
aktywizacji zawodowej. 
8 Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno 
świadczenia pienięŜne i/lub niepienięŜne z OPS (np. praca socjalna), a takŜe osoby korzystające ze świadczeń 
(usług) PCPR, w tym realizowanych finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony - decyzję w zakresie wyboru osób do projektu 
podejmuje beneficjent (moŜe to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak równieŜ 
korzystanie na okoliczność projektu). 
9 Do wsparcia kwalifikują się równieŜ  osoby w wieku powyŜej 64 roku Ŝycia, o ile wsparcie adresowane do tej 
grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia,  a osoby te zadeklarują 
gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Poprzez wsparcie powiązane z 
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia naleŜy rozumieć zastosowanie wobec danej osoby instrumentu 
aktywizacji zawodowej. 
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ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z 
art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej);  

� osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą; 
� uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy posiadający 

zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, mający trudności z integracją 
zawodową i społeczną;  

� młodzieŜ w wieku od 15 do 25 roku Ŝycia, pochodząca ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym (w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych). 

 
NaleŜy jednak dopasować konkretne grupy klientów w ramach wniosku o dofinansowanie, zgodnie z 
zasadami wypełniania wniosku – patrz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (Zał. 3 do 
niniejszych Zasad) 
 
II.  Osobami z otoczenia, o których mowa w pkt. 1 (d), mogą być na przykład: 
� członkowie rodziny uczestnika projektu (małŜonek/małŜonka, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują wspólnie 

i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe; 
� mieszkańcy i sąsiedzi zamieszkujący wspólnie w bloku, osiedlu, dzielnicy; 
� osoby ze wspólnego środowiska pracy; 
� osoby naleŜące do tych samych kategorii społecznych, związane środowiskowo z klientem projektu, (ale 

nieobjęte wprost projektem), np. osoby niepełnosprawne, rodzice samotnie wychowujących dzieci; 
 
Osoby z otoczenia są ujmowane we wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcj ą wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu (patrz Zał. 3 do niniejszych Zasad) 

 

2. W miastach na prawach powiatu beneficjentami projektu są miejskie ośrodki pomocy 
społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie), realizujące działania zarówno gminy 
jak i powiatu, z zastrzeŜeniem pkt. 3 i 4. W dalszej części dokumentu, gdy jest mowa o 
zadaniach OPS lub PCPR, rozumie się przez to równieŜ zadania i uprawnienia tych 
jednostek. Beneficjenci ci składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu - w ramach 
Poddziałania 7.1.1. lub 7.1.210. W przypadku m.st. Warszawy beneficjentem Poddziałania 
7.1.1. są samodzielne ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na podstawie uchwały Nr 
XLVII/1199/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 roku w 
sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (ze zmianami z 12 
września 2005 r. oraz 12 kwietnia 2007 roku). Jednostki te składają wnioski samodzielnie, 
chyba, Ŝe Prezydent m.st. Warszawy postanowi o złoŜeniu wniosku wspólnego lub 
wniosków wspólnych. 

3. W przypadku m.st. Warszawy, beneficjentem Poddziałania 7.1.2., jest Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie, funkcjonujące na podstawie uchwały Nr LX/1640/2005 Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2005 r. 

4.  Projekt systemowy jest skierowany do wszystkich osób określonych w pkt 1, z tym, Ŝe:   

a) kwalifikowalność uczestnictwa osób, o których mowa w pkt. 1a i b potwierdzona jest 
na podstawie:  

(i) rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w przepisach o 
pomocy społecznej lub  

(ii)  innego dokumentu przyjętego przez beneficjenta  

(iii)  oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych 

                                                           
10 Decyzję w zakresie wyboru Poddziałania, w ramach którego składane są wnioski w danym województwie,  
podejmuje IP informując o tym beneficjentów w sposób przyjęty w danym województwie oraz na swojej stronie 
internetowej.  
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działaniach i Priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w 
którym bierze udział; 

b) kwalifikowalność uczestnictwa osób, o których mowa jest w pkt.1(d), określana jest 
na podstawie oświadczenia pracownika realizującego kontrakt lub program; 

c) kryterium zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy nie jest warunkiem 
uczestniczenia w projekcie - brak zatrudnienia stwierdza się wówczas na podstawie 
oświadczenia składanego przez potencjalnego uczestnika projektu. 

4.2 Sposób realizacji zadań w ramach projektu 

1. Beneficjenci mogą realizować działania z zakresu projektu systemowego: 
a) samodzielnie,  

b) w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego, 

c) w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami spoza sektora 
finansów publicznych lub naleŜącymi do sektora finansów publicznych (innymi 
niŜ JST). 

2. Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane samodzielnie, prowadzone są przez 
pracownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.  
W tym przypadku pracownik przygotowuje projekt kontraktu socjalnego, programu 
aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, który w zakresie ram finansowych akceptowany jest przez kierownika 
ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

3. Projekty w zakresie aktywnej integracji mogą być realizowane w partnerstwie jednostek 
samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, na podstawie porozumienia, umowy, uchwały lub statutu. 

a) Porozumienie (umowa, uchwała, statut), regulujące zasady współdziałania moŜe 
określać wspólną realizację zadań na terenie obejmującym więcej niŜ jedną gminę 
lub powiat.  

b) W przypadku realizacji projektu wspólnie przez kilka jednostek samorządu 
terytorialnego, IP/IP2 moŜe przyznać (pod warunkiem dostępności środków) 
beneficjentowi występującemu w imieniu partnerstwa (liderowi partnerstwa) 
dodatkowe środki finansowe pochodzące z rezerwy na partnerstwo, o której mowa 
w pkt 3.3 ppkt 3b. Środki te słuŜą zwiększeniu wartości dotacji na projekt. Premię 
proponuje IP/IP2 podczas oceny wniosku, dając beneficjentowi czas na jego 
poprawienie, przy uwzględnieniu zwiększonej alokacji i ponowne przedłoŜenie do 
oceny. Beneficjent moŜe zrezygnować z przyjęcia dodatkowej premii finansowej. 

c) IP/IP2 jest obowiązana poinformować beneficjentów o moŜliwości realizacji 
projektu w partnerstwie i związanymi z tym wszelkimi konsekwencjami w tym 
samym terminie, w którym wysyła zapytanie odnośnie deklaracji uczestnictwa  
w projektach systemowych.  

Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są w partnerstwie na 
zasadach określonych w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz w dokumencie Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez 
Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będących 
częścią systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

4. W przypadku realizacji projektu na zasadach partnerstwa z jednostkami z sektora lub 
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spoza sektora finansów publicznych, IP/IP2 moŜe przyznać dodatkowe środki finansowe 
pochodzące z rezerwy na partnerstwo, o której mowa w pkt 3.3, ppkt 3b. Środki te mogą 
słuŜyć zwiększeniu wartości dotacji na projekt. Premię proponuje IP/IP2 podczas oceny 
wniosku, dając beneficjentowi czas na jego poprawienie, przy uwzględnieniu zwiększonej 
alokacji i ponowne przedłoŜenie do oceny. Beneficjent moŜe zrezygnować z przyjęcia 
dodatkowej premii finansowej. 

4.3. Współpraca z publicznymi słuŜbami zatrudnienia 

1.  NiezaleŜnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu niezbędne jest  zawarcie 
pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady 
współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.11

  

2.  W porozumieniu w szczególności moŜna określić: 

a) zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami instytucji pomocy 
społecznej i powiatowych urzędów pracy, w tym: 

(i) zasady wzajemnej wymiany informacji o klientach i realizowanych 
działaniach, w szczególności podejmowanych w zakresie aktywnej 
integracji; 

(ii) procedurę w zakresie współpracy ośrodka pomocy społecznej  
i powiatowego urzędu pracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

b) zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie 
 uŜytecznych;  

c) zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania 
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót 
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Porozumienie moŜe obejmować więcej podmiotów oraz określać inne zadania związane ze 
współpracą publicznych słuŜb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej - w szczególności zadań wynikających z realizacji gminnych i powiatowych 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

4.  Proces nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami pomocy społecznej  
a powiatowymi urzędami pracy inicjuje regionalny ośrodek polityki społecznej12 
(współpracując w tym zakresie z regionalnymi ośrodkami EFS oraz innymi podmiotami), 
który organizuje wspólne spotkania lub konferencje z udziałem potencjalnych partnerów. 
Celem tych spotkań jest wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy, promocja 
dobrych praktyk w tym zakresie i rozwijanie partnerstwa. Działania te mogą być 
realizowane w ramach projektu systemowego regionalnego ośrodka polityki społecznej, 
realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3.  

4.4 Wymogi wobec beneficjentów w projekcie systemowym 

Warunkiem udziału beneficjenta w projekcie systemowym jest spełnienie wymogów 
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych.  

                                                           
11 Wymóg ten nie stanowi wymogu formalnego w zakresie składania wniosku o dofinansowanie, chyba Ŝe IP 
postanowi inaczej. 
12 Działania te mogą być równieŜ inicjowane przez IP lub inne instytucje. Decyzje o sposobie realizacji tego 
działania podejmuje IP. 
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1. Wymogi merytoryczne: 

a) posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej lub 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zaleŜności od 
beneficjenta realizującego projekt; 

b)  nie posiadanie przez beneficjenta (gmina, powiat) strategii oznacza, Ŝe nie moŜe on 
otrzymać dofinansowania na realizację projektu - chyba, Ŝe IP/IP2 postanowi inaczej. 
IP/IP2 moŜe podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu pomimo braku strategii, w 
szczególności, jeŜeli beneficjent udowodni (w sposób określony przez IP/IP2), Ŝe 
kontynuuje prace nad jej przygotowaniem. Jednocześnie podejmując decyzję o 
dofinansowaniu projektu beneficjenta, który nie posiada strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, IP/IP2 wyznacza termin, do którego beneficjent jest 
zobowiązany przyjąć wskazany dokument. Nie jest moŜliwa realizacja projektu bez 
spełniania warunku posiadania gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych; 

c) w przypadku nie zrealizowania wymogu posiadania strategii IP/IP2 moŜe zawiesić 
umowę do czasu stworzenia przez gminę lub powiat dokumentu programowego – 
powiatowej gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

d) w przypadku, gdy gmina lub powiat stworzy dokument programowy - powiatową lub 
gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ma moŜliwość ponownego 
uczestnictwa w projekcie od kolejnego roku kalendarzowego – lub w terminie 
wcześniejszym – za zgodą IP/IP2 i pod warunkiem dostępności środków na realizację 
projektu systemowego. 

2. Wymogi organizacyjne: 

a) Ośrodki pomocy społecznej obowiązane są zatrudniać wymaganą przepisami  
o pomocy społecznej liczbę pracowników socjalnych, tj., co najmniej 1 pracownika 
socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niŜ 3 pracowników socjalnych  
w ośrodku pomocy społecznej. Gminy niespełniające tego wymogu w dniu składania 
projektu obowiązane są ten obowiązek zrealizować do 31 grudnia 2010 r.13; OPS nie 
spełniające tego wymogu do dnia 31 grudnia 2010 r. są zobowiązane do przedstawiania 
IP/IP2, na zasadach i w terminie ustalonym przez IP/IP2, informacji o przyczynach 
niespełnienia wymogu organizacyjnego, moŜliwościach jego spełnienia i sposobie 
osiągnięcia wymaganego zatrudnienia. Na podstawie przedstawionych informacji, 
IP/IP2 w uzgodnieniu z ROPS, podejmuje decyzję o kontynuacji udziału OPS w 
projekcie systemowym w kolejnych latach (lub przystąpieniu OPS do projektu 
systemowego) indywidualnie wobec kaŜdego z beneficjentów systemowych. 

b) Powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązane są zatrudniać, co najmniej jednego 
pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (moŜe to być 
pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego 
głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym; wymagany 
jest odpowiedni zapis w zakresie obowiązków słuŜbowych lub opisie stanowiska 
pracy). Powiaty niespełniające tego wymogu w dniu składania projektu zobowiązane 
są ten obowiązek zrealizować do 31 grudnia 2010 r.14; PCPR nie spełniające tego 
wymogu do dnia 31 grudnia 2010 r. są zobowiązane do przedstawiania IP/IP2, na 

                                                           
13 Do liczby pracowników zalicza się pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu 
jak równieŜ pracowników finansowanych ze środków własnych. 
14 Do liczby pracowników zalicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach 
dofinansowania projektu, jak równieŜ pracowników finansowanych ze środków własnych. 
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zasadach i w terminie ustalonym przez IP/IP2, informacji o przyczynach niespełnienia 
wymogu organizacyjnego, moŜliwościach jego spełnienia i sposobie osiągnięcia 
wymaganego zatrudnienia. Na podstawie przedstawionych informacji oraz 
uwzględniając sytuację ekonomiczną danej jednostki samorządu terytorialnego, IP/IP2 
w uzgodnieniu z ROPS, podejmuje decyzję o kontynuacji udziału PCPR  w projekcie 
systemowym w kolejnych latach (lub przystąpieniu PCPR do projektu systemowego) 
indywidualnie wobec kaŜdego z beneficjentów systemowych. 

c) W przypadku ośrodków realizujących zadania pomocy społecznej naleŜące do zadań  
gminy i powiatu  wymagane jest równoczesne spełnienie wymogów określonych w 
pkt. a i b. 

d) Dla beneficjentów niespełniających wymogów organizacyjnych w 2011 i ewentualnie 
w kolejnych latach , dofinansowanie projektu jest moŜliwe pod warunkiem przekazania 
do IP/IP2 informacji, o których mowa w pkt. a) lub b) i uzyskania zgody IP/IP2 na 
kontynuację  projektu systemowego lub  jego rozpoczęcie. 

e) W przypadku niedostarczenia informacji, o których mowa w pkt. a) i pkt. b) lub 
nieuzyskania zgody IP/IP2 na kontynuację lub rozpoczęcie realizacji projektu 
systemowego gmina lub powiat traci moŜliwość uczestnictwa w projekcie, co oznacza 
zawieszenie (lub odstąpienie od podpisania) umowy o dofinansowanie projektu i nie 
przyznawanie środków finansowych danej jednostce samorządu terytorialnego na 
kolejny rok. Wydatki poniesione w okresie trwania projektu są kwalifikowalne po ich 
rozliczeniu; 

f) W przypadku, gdy gmina lub powiat dostarczy informację, o których mowa w pkt a) i 
pkt. b) i uzyska zgodę IP/IP2 na kontynuację projektu systemowego ma moŜliwość 
ponownego uczestnictwa w projekcie od kolejnego roku kalendarzowego lub w 
terminie wcześniejszym za zgodą IP/IP2 i pod warunkiem dostępności środków na 
realizację projektu systemowego; 

g) IP moŜe wprowadzić zasady premiowania OPS i PCPR, które osiągnęły wymóg 
organizacyjny do dnia 31 grudnia 2010 r. 

h) Gmina lub powiat moŜe odstąpić od realizacji projektu systemowego w danym roku 
budŜetowym w drodze jego zawieszenia, przy czym powyŜsze zawieszenie nie 
oznacza konieczności rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Niemniej 
jednak w przypadku zawieszenia realizacji projektu, beneficjent zobowiązany jest 
dopełnić zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie projektu, w 
szczególności w zakresie: rozliczenia dotychczas poniesionych wydatków, poddania 
się kontroli oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. 

3. Wymogi finansowe 

Warunkiem udziału beneficjenta w projekcie jest spełnienie wymogów finansowych, co 
oznacza posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości w ramach projektu. 

4.5 Zadania beneficjentów – zakres wniosku 

1. Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów 
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych, o których mowa w pkt. 4.4 (a w 
przypadku niespełnienia tych wymogów uzyskanie zgody IP/IP2 na rozpoczęcie lub 
kontynuację projektu systemowego) jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie 
projektu, przy uwzględnieniu kryteriów dostępu wskazanych w Planie działania na dany 
rok (o ile takie kryteria zostały ustanowione przez IP/IP2). 
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2. Projekt zawarty we wniosku obejmuje merytorycznie: 

a) formy aktywnej integracji (rozdział 5 Zasad) – adresowany do klientów 
pomocy społecznej zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

b) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (rozdział 6 Zasad) – 
adresowany do ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 
rodzinie i ich pracowników. 

 

Uwaga! 
Podział ten ma charakter merytoryczny i nie musi być toŜsamy z zapisami w budŜecie kaŜdego 
projektu. Zadanie praca socjalna moŜe być finansowane zarówno ze środków na upowszechnianie 
pracy socjalnej przyznanych z rezerwy stworzonej przez IP/IP2 (zatrudnienie nowego 
pracownika), jak równieŜ z pozostałych środków przyznanych na projekt (dodatki dla 
pracowników socjalnych). 

 

3. Wniosek moŜe obejmować wyłącznie formy aktywnej integracji bądź formy aktywnej 
integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Nie jest natomiast 
moŜliwa realizacja projektu obejmującego wyłącznie upowszechnianie aktywnej 
integracji i pracy socjalnej.  

5. Projekt systemowy w części dotyczącej rozwoju form aktywnej integracji 
5.1 Narzędzia realizacji projektu  

Beneficjenci realizują część projektu systemowego w Poddziałaniu 7.1.1. i 7.1.2. w zakresie 
rozwoju form aktywnej integracji za pomocą następujących narzędzi: 

� kontrakt socjalny,  

� program aktywności lokalnej,  

� program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

1. Kontrakt socjalny15 

a) kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą16 korzystającą ze świadczeń 
pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej, umoŜliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

b) kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym moŜliwości 
zastosowania: 

(i) zasiłków i pomocy w naturze; 

(ii)  pracy socjalnej; 

(iii)  prac społecznie uŜytecznych; 

                                                           
15 Podstawą prawną realizacji kontraktu socjalnego jest art. 108 ustawy o pomocy społecznej. 
16 Kontrakt moŜe zostać zawarty z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej z tym, Ŝe podstawowe 
działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. MoŜliwe jest równieŜ 
zawarcie odrębnych kontraktów socjalnych w ramach rodziny. Decyzję podejmuje pracownik socjalny  
w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. 
MoŜliwe jest równieŜ zawarcie kontraktu z osobą małoletnią od 15 roku Ŝycia za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych tej osoby. 
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(iv) instrumentów aktywnej integracji; 

(v) działań o charakterze środowiskowym;  

c) Kontrakty socjalne przewidujące wyłącznie zasiłki i pomoc w naturze i pracę 
socjalną lub wyłącznie pracę socjalną są traktowane jako realizowane poza 
projektem. W przypadku realizacji kontraktu w ramach realizacji projektu, 
obowiązkowa jest realizacja „ścieŜki reintegracji” obejmującej, co najmniej trzy z 
instrumentów aktywnej integracji17. Zastosowanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej, o których mowa pkt. 5.2. w ppkt. 1 c, d oraz instrumentu aktywizacji 
edukacyjnej, wskazanego w ppkt 2b jest moŜliwe wyłącznie przy zastosowaniu wraz 
z nimi instrumentów z grupy aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej18. 
Dobór instrumentów musi być adekwatny do potrzeb i moŜliwości uczestnika 
projektu. MoŜe być dokonany zarówno spośród instrumentów jednej grupy jak i 
kilku grup. 

d) Zasiłki i pomoc w naturze w ramach kontraktu socjalnego lub innej formy 
aktywizacji zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych mogą być udzielane w postaci: 

(i)  świadczeń pienięŜnych oraz świadczeń niepienięŜnych, stanowiących 
zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, jeŜeli są adresowane 
do uczestników projektu;  

(ii)      świadczeń pienięŜnych i niepienięŜnych na usamodzielnianie osób 
opuszczających pieczę zastępczą oraz domy pomocy społecznej dla dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze 
i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze oraz na 
kontynuowanie nauki przez te osoby  oraz wydatki na utrzymanie osób w 
pieczy zastępczej z wyjątkiem: pomocy w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomocy w 
uzyskaniu zatrudnienia, pomocy na zagospodarowanie - w formie 
rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym opuszczających pieczę 
zastępczą (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 
ust. 1 pkt 1 lit c oraz pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej), które zostały zaliczone do instrumentów aktywnej integracji; 

(iii)     świadczeń pienięŜnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych  
z nauką języka polskiego dla uchodźców, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. g) 
ustawy o pomocy społecznej. 

                                                           
17 W przypadku skierowania do Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej moŜe być 
zastosowany jeden instrument. Analogiczna sytuacja jest moŜliwa w przypadku Warsztatu Terapii Zajęciowej o 
ile dotychczasowy udział osób niepełnosprawnych w zajęciach w ramach WTZ zostanie rozszerzony o 
dodatkowe elementy (np. udział w innych pracowniach, warsztatach) sfinansowane ze środków projektu i 
jednocześnie ogólna liczba uczestników WTZ zostanie zwiększona. 
18 Z instrumentów aktywnej integracji mogą korzystać równieŜ osoby zaliczone do otoczenia osób 
wykluczonych społecznie, o ile mieszczą się w limicie wydatków na uczestnika projektu (przy czym wydatki na 
wsparcie otoczenia osób wykluczonych nie mogą przekroczyć 50% limitu wydatków na uczestnika projektu), a 
działania wobec uczestnika projektu  (korzystanie z instrumentów aktywnej integracji) zostaną prawidłowo 
zaplanowane zgodnie z Zasadami.  
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(iv)    dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 35a, ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

e) praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego oznacza działania realizowane przez 
pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

f) prace społecznie uŜyteczne w ramach kontraktu socjalnego oznaczają prace 
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez 
starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z przepisami o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

g) instrumenty aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego oznaczają zespół 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, opisanych w pkt. 5.2; 

h) działania o charakterze środowiskowym to inicjatywy integracyjne obejmujące: 

(i) przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów 
środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi, przeprowadzanie 
badań diagnostycznych, przygotowywanie raportów dotyczących potrzeb i 
zasobów danej społeczności; 

(ii) edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, 
konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; 

(iii) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach  
i spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, ekologicznym, czy turystycznym; 

(iv) inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o 
przeciwdziałaniu narkomanii,  

i) w przypadku określonych grup odbiorców zamiast kontraktu socjalnego moŜna 
zamiennie stosować narzędzie będące jego odmianą: 

(i) w przypadku osób bezdomnych - indywidualny program wychodzenia z 
bezdomności; 

(ii)  w przypadku uchodźców i imigrantów - indywidualny program 
integracyjny; 

(iii)  w przypadku osób opuszczających pieczę zastępczą (rodzinę zastępczą, 
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 
regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) oraz domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieŜy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąŜy oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze - 
indywidualny program usamodzielnienia; 

(iv) w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS -
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indywidualny program zatrudnienia socjalnego;  

(v) w przypadku osób niepełnosprawnych, osób w ramach interwencji 
kryzysowej oraz innych osób korzystających ze wsparcia PCPR, w 
projektach tych jednostek dopuszcza się moŜliwość działań 
indywidualnych (umowa) na zasadach analogicznych jak dla kontraktu 
socjalnego. 

Jednocześnie w przypadku, gdy nie jest moŜliwe (lub celowe) zastosowanie narzędzia 
będącego odmianą kontraktu socjalnego (np. indywidualnego programu usamodzielniania) 
wobec osoby, która juŜ jest objęta takim narzędziem, moŜliwe jest rozszerzenie zakresu 
wsparcia udzielanego na jego podstawie na czas udziału danej osoby w projekcie 
systemowym, np. poprzez zastosowanie aneksu do tego narzędzia.  

2. Program aktywności lokalnej19 

a) W celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów 
społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności 
lokalnej, ośrodek pomocy społecznej, inna jednostka organizacyjna samorządu 
terytorialnego lub organizacja pozarządowa moŜe zainicjować partnerstwo lokalne,  
w celu realizacji programów aktywności lokalnej, zwanych dalej „programami”. 

b) Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego 
środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, Ŝe w ramach programu 
moŜna prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na 
pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy, dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. MoŜe 
to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób 
opuszczających pieczę zastępczą), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin 
mieszkających w okolicy. 

c) Program aktywności lokalnej powinien określać20: 

(i) diagnozę opartą na wskaźnikach lub badaniach uzasadniającą wybór 
środowiska zagroŜonego wykluczeniem społecznym i wymagającego 
wsparcia; 

(ii)  cele oraz przewidywane rezultaty programu; 

(iii)  adresatów do których adresowany jest program;  

(iv) opis planowanych działań i metody realizacji; programu; 

(v) czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań; 

(vi) sposób finansowania realizacji programu (źródła finansowania z podziałem 
na poszczególne działania) 

(vii)  podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych 

                                                           
19 Podstawą prawną programu jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie  
z którym rada gminy lub rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i 
kieruje do wdroŜenia lokalne programy pomocy społecznej. Podstawą prawną moŜe być równieŜ art. 41 ust.  
2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który 
przewiduje, Ŝe gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Program aktywności lokalnej moŜe być częścią lub rozwinięciem przyjętych juŜ programów lokalnych. Na 
etapie przygotowywania i składania wniosku program nie musi być juŜ przyjęty przez radę gminy lub powiatu.  
20 PowyŜsze wymogi dotyczą programu jako dokumentu gminy nie zaś treści wniosku o dofinansowanie 
projektu systemowego OPS/PCPR.  
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programu; 

d) W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się moŜliwość zastosowania: 

(i) zasiłków i pomocy w naturze, o których mowa w pkt 1d; 

(ii)  środowiskowej pracy socjalnej; 

(iii)  instrumentów aktywnej integracji;  

(iv) prac społecznie uŜytecznych; 

(v) działań o charakterze środowiskowym. 

e) W przypadku realizacji programu aktywności lokalnej w ramach projektu, obowiązkowe 
jest zastosowanie, co najmniej czterech instrumentów aktywnej integracji21 z tym Ŝe 
kaŜda z osób uczestniczących w projekcie musi skorzystać co najmniej z jednego 
instrumentu aktywnej integracji22. Zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, 
o których mowa pkt. 5.2. w ppkt. 1 c, d oraz instrumentów aktywizacji edukacyjnej, 
wskazanych w ppkt 2b i 2c moŜliwe wyłącznie przy zastosowaniu wraz z nimi 
instrumentów z grupy aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej. Programy 
aktywności lokalnej przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o 
charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną nie mogą 
otrzymać dofinansowania w ramach PO KL. Dobór instrumentów musi być adekwatny 
do potrzeb i moŜliwości uczestnika projektu. MoŜe być dokonany zarówno spośród 
instrumentów jednej grupy, jak i kilku grup;  

f) Środowiskowa praca socjalna w ramach programu aktywności lokalnej jest działaniem 
realizowanym przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającym na celu pomoc 
osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi; 

g) Instrumenty aktywnej integracji w ramach programu aktywności lokalnej to zespół 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, opisanych w pkt. 5.2;  

h) Prace społecznie uŜyteczne w ramach programu aktywności lokalnej oznaczają prace 
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez 
starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na 
rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; 

i) Działania o charakterze środowiskowym w programie aktywności lokalnej to inicjatywy 
integracyjne obejmujące: 

(i) przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów 
środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi, przeprowadzanie 

                                                           
21 W przypadku skierowania do Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej moŜe być 
zastosowany jeden instrument. Analogiczna sytuacja jest moŜliwa w przypadku Warsztatu Terapii Zajęciowej, o 
ile dotychczasowy udział osób niepełnosprawnych w zajęciach w ramach WTZ zostanie rozszerzony o 
dodatkowe elementy (np. udział w innych pracowniach, warsztatach) sfinansowane ze środków projektu i 
jednocześnie ogólna liczba uczestników WTZ zostanie zwiększona.  
22 Z instrumentów aktywnej integracji mogą korzystać równieŜ osoby zaliczone do otoczenia osób 
wykluczonych społecznie, o ile mieszczą się w limicie wydatków na uczestnika projektu (przy czym wydatki na 
wsparcie otoczenia osób wykluczonych nie mogą przekroczyć 50% limitu wydatków na uczestnika projektu), a 
działania wobec uczestnika projektu  (korzystanie z instrumentów aktywnej integracji) zostaną prawidłowo 
zaplanowane zgodnie z Zasadami.  
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badań diagnostycznych, przygotowywanie raportów dotyczących potrzeb i 
zasobów danej społeczności. 

(ii) edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, 
działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; 

(iii) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach  
i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

(iv) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np.  
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o 
przeciwdziałaniu narkomanii,  

3. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: 

Narzędzie to adresowane jest do osób niepełnosprawnych jako zadanie powiatowego centrum 
pomocy rodzinie23.  

a) W ramach tego narzędzia moŜliwe jest sfinansowanie działań na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których wykonawcą jest powiatowe 
centrum pomocy rodzinie lub: 

(i)  gmina24; 

(ii)   organizacja pozarządowa; 

(iii) inny podmiot działający statutowo na rzecz osób niepełnosprawnych, 

która/y wystąpi do PCPR z inicjatywą realizacji tego typu działań lub gdy z taką 
inicjatywą wystąpi PCPR; 

b) Program na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmuje zadania (usługi) 
mające na celu: 

(i) wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywizacji zawodowej  
i integracji społecznej; 

(ii) wł ączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, 
realizowane w warsztatach terapii zajęciowej25; 

c) W ramach programu na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych przewiduje się moŜliwość zastosowania: 

(i) zasiłków i pomocy w naturze; 

(ii)  środowiskowej pracy socjalnej; 

(iii)  instrumentów aktywnej integracji;  

                                                           
23 Podstawą prawną wsparcia jest art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Rada Powiatu, 
biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdroŜenia lokalne programy 
pomocy społecznej lub art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, który przewiduje opracowywanie i realizację, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 
zakresie rehabilitacji społecznej. Wsparcie moŜe być częścią lub rozwinięciem przyjętych juŜ programów 
lokalnych. 
24 Art. 4 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. 
25 MoŜliwe jest finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ w zakresie nie finansowanym przez 
PFRON oraz wszystkie dodatkowe działania na rzecz aktywnej integracji nie objęte dotychczasowym 
działaniem WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne). 
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(iv) działań o charakterze środowiskowym; 

na zasadach przewidzianych dla programu aktywności lokalnej; 

d) działania finansowane są przez powiatowe centrum pomocy rodzinie z własnej 
inicjatywy lub z inicjatywy podmiotu mającego realizować zadanie: 

(i)    w przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych na zasadach  
i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej lub ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; 

(ii)  w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - w trybie 
porozumienia; 

(iii) w przypadku innych podmiotów - w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych. 

4. Zakończenie udziału w kontrakcie socjalnym, programie aktywności lokalnej, programie 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, powinno przyczynić się do 
wzrostu kompetencji Ŝyciowych i umiejętności społeczno-zawodowych odbiorcy tych 
działań, umoŜliwiając powrót do Ŝycia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek 
pracy i aktywizację zawodową. Zakończenie udziału w projekcie systemowym oznacza:  

a) zakończenie przez daną osobę udziału w formach wsparcia przewidzianych dla tej 
osoby – zgodnie z zaplanowaną w projekcie „ścieŜką reintegracji”.  

b)  zakończenie przez daną osobę udziału w środowiskowych formach wsparcia 
przewidziany dla tych osób – zgodnie z zaplanowanym w projekcie programem 
aktywności lokalnej lub programem integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych;    

c) zakończenie przez daną osobę udziału w formach wsparcia przed zakończeniem 
„ścieŜki reintegracji”, programu aktywności lokalnej lub programu integracji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wskutek uzyskania zatrudnienia.  

5. W przypadku zmiany statusu (bezrobotny, nieaktywny zawodowo, zatrudniony) uczestnika 
projektu w trakcie jego trwania, pozostającej bez wpływu na moŜliwość kontynuowania 
przez daną osobę uczestnictwa w projekcie, moŜliwa jest kontynuacja wsparcia - zgodnie  
z zaplanowaną dla tej osoby „ścieŜką reintegracji” w ramach projektu - po uwzględnieniu 
kryterium efektywności wsparcia. 

6. Wcześniejsze zakończenie udziału - poza przypadkiem określonym w pkt. 4c) - w 
kontrakcie socjalnym, programie aktywności lokalnej, programie integracji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych oznacza przerwanie udziału w projekcie. Wydatki 
dotychczas poniesione są uznane za kwalifikowalne.  

5.2 Instrumenty aktywnej integracji 

W ramach realizacji kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programu 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, moŜna stosować i finansować 
zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia 
osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez 
przywrócenie im zdolności lub moŜliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego 
oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do 
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. Zestaw ten nazywa się zbiorczo - instrumentami aktywnej integracji. 
Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: 

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej: 
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a) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej 

(i)  pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania moŜe skierować osobę 
korzystającą z projektu do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji 
Społecznej zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym; 

(ii)  skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego (lub innej formy 
aktywizacji); 

(iii)  skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu i 
uczestnictwa osoby skierowanej (z wyjątkiem świadczenia integracyjnego 
finansowanego ze środków Funduszu Pracy) w uzgodnionej wysokości. 

b) uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej26 

(i)  pracownik socjalny lub podmiot realizujący działania moŜe skierować osobę 
korzystającą z projektu do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji 
Społecznej zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym. 

(ii)  skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności 
lokalnej, programu integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych; 

(iii)  skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu i 
uczestnictwa w uzgodnionej wysokości lub sfinansowanie kosztów 
funkcjonowania klubu w zakresie odpowiadającym uczestnictwu osób 
skierowanych; 

c) praca (zatrudnienie) praktyka lub staŜ w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie 
równieŜ w przedsiębiorstwie,.(po konsultacji27 z właściwym powiatowym urzędem pracy 
w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna. IZ PO KL rekomenduje współpracę z 
PUP w tym zakresie) 

d) włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, 
realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z 
uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich 
dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ 
(np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne). 

e) usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, 
w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego. 

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej28: 

a) skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub 
policealnym oraz kosztów z nimi związanych; 

b) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego29, mających na 

                                                           
26 Instrument istnieje obecnie w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 
27 Konsultacja oznacza poinformowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o zamierzonym działaniu oraz 
otrzymanie informacji nt. zrealizowanych lub planowanych do realizacji przez urząd pracy form wsparcia na 
rzecz  danej osoby , przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy. 
28 W przypadku konieczności kontynuowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej, np. nauki w latach 
następnych, istnieje moŜliwość dalszego udziału beneficjenta w projekcie pod warunkiem, Ŝe osoba ta nadal jest 
zagroŜona wykluczeniem społecznym, a ukończenie nauki przyczyni się do podniesienia jej kompetencji 
zawodowych. 
29 Kształcenie ustawiczne nie obejmuje studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 
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celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji30 z 
właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba 
bezrobotna); 

c) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o 
charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności 
zawodowych, umoŜliwiających aktywizację zawodową31 (po konsultacji  
z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba 
bezrobotna);  

d) organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 
edukacyjnego32); 

e) sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyŜszym dla osób opuszczających 
placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej  

3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej : 

a) skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej 
dla rodzin lub osób; 

b) skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie; 

c) skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego w przypadku osób uzaleŜnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

d) skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 
dla osób uzaleŜnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w 
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 

e) sfinansowanie części kosztów33 turnusów rehabilitacyjnych34, kosztów zespołów 
ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, 

                                                           
30 Konsultacja oznacza poinformowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o zamierzonym działaniu oraz 
otrzymanie informacji nt. zrealizowanych lub planowanych do realizacji przez urząd pracy form wsparcia na 
rzecz danej osoby , przy wykorzystaniu środków Funduszu Pracy. 
31 W przypadku szkoleń zawodowych i kursów zawodowych istnieje moŜliwość sfinansowania stypendium 
szkoleniowego w wysokości nie większej niŜ 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 uustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn, 
zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niŜ 150 godzin miesięcznie – w 
przypadku niŜszego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Właściwa IP/IP2 moŜe 
określić szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych 
warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu. 
32 Broker edukacyjny - pośrednik miedzy klientem a rynkiem szkoleniowym. Doradca edukacyjny dobiera 
kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontując je z potrzebami rynku uwzględniając przy tym certyfikacje, 
koszty szkolenia i indywidualne moŜliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta.  
33 Dotyczy części kosztów nie opłacanej ze środków PFRON. Przy czym uczestnik turnusu rehabilitacyjnego w 
pierwszej kolejności musi otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, aby następnie móc ubiegać się o 
dofinansowanie w części nie opłaconej ze środków PFRON w ramach środków PO KL.  
34 Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
równowaŜnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat moŜe być przyznane dofinansowanie 
pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, Ŝe wniosek lekarza kierujący na turnus 
rehabilitacyjny, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. Wówczas 
istnieje moŜliwość sfinansowania w ramach projektu części kosztów turnusu dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej (dotyczy to części kosztów nie opłacanej ze środków PFRON, przy czym opiekun w pierwszej 
kolejności musi otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON). 
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zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych; 

4. Instrumenty aktywizacji społecznej: 

a) organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, 
świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej, przepisach o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego 
przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą działań - objętą 
działaniami aktywnej integracji jako działanie słuŜące usamodzielnieniu klienta 
pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy 
społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie; 

c) organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym 
kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, 
asystenta osoby niepełnosprawnej; 

d) organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów 
zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera; 

e) organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,  
w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego i koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej), konsultantów rodzinnych, mediatorów itp.; 

f) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym35, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie  
w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę 
zastępczą (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej, art. 140 ust. 1 pkt 1 lit c 
oraz pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), oraz 
bezdomnych; 

g) organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej 
klub wolontariuszy; 

h) organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym; 

i) organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych,  
w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę; 

j) organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym 
kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę; 

                                                           
35 W tym m.in. przeprowadzenie prac dostosowawczych/ adaptacyjnych w mieszkaniu chronionym, o ile są one 
zgodne  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Wydatki naleŜy wykazać jako 
poniesione w ramach cross-financingu. 
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k) organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej,  
mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, słuŜące 
przywróceniu samodzielności Ŝyciowej, w tym powrotu na rynek pracy; 

l) organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w 
zakresie podniesienia kompetencji Ŝyciowych i umiejętności społeczno-zawodowych 
umoŜliwiających docelowo powrót do Ŝycia społecznego, w tym powrót na rynek 
pracy i aktywizację zawodową. 

 

Uwaga! 
� Animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker to nazwy funkcjonalne do 

realizacji działań w ramach aktywnej integracji, które mogą być wykonywane przez osoby, 
których kwalifikacje i doświadczenie zostały uznane za wystarczające przez beneficjenta. 

� W ramach usług (instrumentów) finansować moŜna wszelkie koszty związane z daną usługą, o 
ile są one zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 

 

5.  W przypadku, gdy Beneficjent zamierza realizować aktywną integrację, wykorzystując 
inne instrumenty niŜ wymienione w pkt. 5.2, zwraca się do Instytucji Pośredniczącej/ 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia, (jeśli została wyznaczona) z wnioskiem 
o zaakceptowanie wykorzystania danego instrumentu aktywizacji, uzasadniając potrzebę 
jego wykorzystania. IP/IP2 w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku 
Beneficjenta informuje go o moŜliwości (lub jej braku) sfinansowania wykorzystania 
danego instrumentu.  

6. W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, 
sfinansowaniu mogą podlegać równieŜ: 

a) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zaleŜną (na czas realizacji zajęć), poniesione 
przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub 
osobami zaleŜnymi osób będących uczestnikami zajęć; 

b) koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach;  

c) koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu; 

d) koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z 
instrumentów aktywnej integracji a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności równieŜ ich opiekunów, 
związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i 
innych zajęciach, związanych z realizacją projektu36; 

e) koszty wyŜywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 
korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych 
uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności takŜe ich 
opiekunów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieŜki reintegracji; 

f) kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z 
moŜliwością podjęcia zatrudnienia;37 

g) koszty  ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu. 
                                                           
36 W przypadku braku moŜliwości skorzystania z dojazdu publicznymi środkami komunikacji  istnieje 
moŜliwość sfinansowania kosztów podróŜy prywatnym środkiem lokomocji na zasadach przyjętych dla 
rozliczania podróŜy słuŜbowych prywatnymi środkami komunikacji. KaŜdy taki przypadek musi znaleźć 
potwierdzenie w wywiadzie rodzinnym przeprowadzanym przez pracownika socjalnego oraz regulaminie 
obowiązującym u realizatora/beneficjenta projektu systemowego. 
37 Badania lekarskie związane ze skierowaniem na szkolenia zawodowe nie są instrumentem aktywnej integracji. 
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7. W przypadku moŜliwości wykorzystania instrumentów aktywnej integracji beneficjent 
moŜe dokonać wyboru pomiędzy usługami nieodpłatnymi (finansowanymi z innych 
środków) lub odpłatnymi, jeŜeli jest to uzasadnione terminem realizacji lub jakością tych 
usług. Decyzję o wyborze instrumentu odpłatnego podejmuje kierownik ośrodka pomocy 
społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.  

5.3 Postępowanie przy realizacji kontraktów socjalnych, programów aktywności 
lokalnej i programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

1. Kontrakt socjalny oraz indywidualny program wychodzenia z bezdomności moŜe 
realizować wyłącznie pracownik socjalny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  

2. Indywidualny program usamodzielnienia mogą realizować osoby, o których mowa w art. 
88 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz osoby, o których mowa w art. 145 ust. 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Indywidualny program integracji mogą realizować osoby, o których mowa w art. 93 ust. 1 
pkt 1 ppkt f) ustawy o pomocy społecznej. 

4. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego moŜe realizować pracownik socjalny 
Centrum Integracji Społecznej, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

5. Program aktywności lokalnej oraz program integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych mogą być realizowane przez pracownika socjalnego, innych 
pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego lub pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. 

6. Pracownik socjalny lub inna osoba realizuje projekt w ramach określonej „ścieŜki 
reintegracji” dla danej osoby wnioskuje o sfinansowanie (lub na podstawie upowaŜnienia 
kierownika dokonuje wydatków) kosztów instrumentów aktywnej integracji, określonych 
w kontrakcie lub programie zgodnie z jej aktualnym kosztem na lokalnym rynku. 

7. Plan wydatków kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej oraz programu 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, określony w ramach realizacji 
projektu moŜe być, w zaleŜności od potrzeb, zmieniany w trakcie realizacji projektu. 

8. Koszty zastosowanych instrumentów aktywnej integracji oceniane są nie rzadziej niŜ raz 
na kwartał przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika powiatowego 
centrum pomocy rodzinie pod kątem ich racjonalności i efektywności. 

9. Kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych, w którym bierze udział dana osoba (uczestnik 
projektu) moŜe być kontynuowany w kolejnym roku i finansowany, jako nowe działanie. 
W przypadku kontynuowania lub zaplanowania działania w okresie dłuŜszym niŜ rok 
budŜetowy, w następnym roku budŜetowym wymagane jest stosowanie, co najmniej 
jednego instrumentu. MoŜe być to instrument kontynuowany z roku poprzedniego. 
Wówczas w rozliczeniu ryczałtowym na osobę będzie przysługiwać połowa kwoty 
przynaleŜnej dla trzech instrumentów, natomiast w przypadku zastosowania więcej niŜ 
jednego instrumentu przysługiwać będzie pełna kwota. 

10. Kalkulowany przeciętny koszt wydatków na jedną osobę objętą kontraktem lub 
programami określony jest w niniejszych Zasadach (w pkt. 8.2). 

11. Wydatki na instrumenty aktywnej integracji mogą być indywidualnie zróŜnicowane, pod 
warunkiem, Ŝe łącznie mieszczą się one w limicie przyznanym beneficjentowi w ramach 
kalkulowanego przeciętnego kosztu wydatków na jedną osobę oraz liczba uczestników 
projektu nie zostanie zmniejszona.  
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Uwaga! 
Oznacza to, Ŝe faktyczne wsparcie dla konkretnego uczestnika moŜe wynosić zarówno np. 2000 zł jak 7000 zł. 
ZróŜnicowanie zaleŜne jest od indywidualnej sytuacji osoby objętej instrumentami aktywnej integracji, np. 
kwestii niepełnosprawności czy sytuacji społecznej. Kalkulowany przeciętny koszt słuŜy wyłącznie do 
przygotowania ryczałtowego budŜetu we wniosku o dofinansowanie projektu.  
 

12. Wydatki są realizowane za zgodą kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika 
powiatowego centrum pomocy rodzinie na podstawie projektu kontraktu socjalnego, 
programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Kierownik moŜe upowaŜnić innego pracownika do samodzielnego 
dokonywania wydatków do określonej kwoty. 

13. Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie w 
wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach moŜe wstrzymać realizację projektu lub jego 
części, jeŜeli powoduje to nadmierne wydatki w danym roku budŜetowym, skutkujące 
przekroczeniem limitu wydatków gminy lub powiatu na ten cel w roku budŜetowym. 

14. Pracownik socjalny lub osoba realizująca wsparcie w trakcie realizacji działania gromadzi 
właściwe dokumenty finansowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości, które przedkłada 
właściwym słuŜbom finansowo – księgowym lub dostarcza tym słuŜbom bezpośrednio od 
wykonawcy usługi. 

15. Zasady rozliczania i dokumentowania wydatków w projekcie oraz gromadzenia i 
opisywania dokumentów, związanych z realizacją projektu określone zostały w innych 
dokumentach programowych, stanowiących element Systemu Realizacji PO KL. 

6. Projekt systemowy w części dotyczącej upowszechniania aktywnej integracji i 
pracy socjalnej 

6.1 Zakres działania 

1. Częścią projektu systemowego mogą być działania, mające na celu upowszechnianie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (ujęte w budŜecie w zadaniu: praca 
socjalna). Część projektu przeznaczona na zatrudnienie dodatkowych pracowników 
realizowana jest z wyodrębnionej części alokacji finansowej na projekt, o której mowa  
w pkt. 3.3. ppkt. 3a.  

2. Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się: 

a) moŜliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób 
niepełnosprawnych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy 
rodzinie; 

b) koszty wynagrodzenia, wynikające z dodatkowych zadań w ramach projektu dla 
pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz 
aktywnej integracji38 ; 

c) wydatki związane z realizacją pracy socjalnej w projekcie; 

d) wzmocnienie potencjału ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej;  

6.2. Zasady wsparcia zatrudnienia pracowników socjalnych 

1. Podział środków na wsparcie zatrudnienia pracowników socjalnych w gminach 
                                                           
38 Przez pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji 
rozumie się pracowników OPS i PCPR o których mowa w pkt. 5.3. ppkt. 1-5 niniejszych Zasad. 
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przygotowywany jest przez IP/IP2 na wniosek regionalnego ośrodka polityki społecznej 
na obszarze całego województwa.   

2. W podziale tym uwzględnia się przede wszystkim potrzeby ośrodków pomocy społecznej  
w gminach do 25 tys. mieszkańców. 

3. Podział środków na wsparcie zatrudnienia doradców ds. osób niepełnosprawnych 
przygotowywany jest w ramach limitu środków na powiaty (lub zgodnie z decyzją IP/IP2 
w wyodrębnionej alokacji), tak, aby w kaŜdym powiecie był zatrudniony, co najmniej 
jeden doradca ds. osób niepełnosprawnych. 

4. Podział środków na wsparcie zatrudnienia przedstawia się do informacji beneficjentom  
w sposób przyjęty w danym województwie oraz poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej IP/IP2, celem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów39. 

5. Podział środków dokonywany jest na lata 2007 - 2010 oraz 2011 - 201340. Oznacza to, Ŝe 
IP/IP2, dokonując podziału w roku 2009 i 2010, musi zachować finansowanie, co 
najmniej tych etatów, na które zostały przyznane środki w 2008 r. W 2010 roku IP/IP2 
przy współpracy regionalnego ośrodka polityki społecznej dokona analizy przyznanych 
środków w kontekście efektywności działań w zakresie aktywnej integracji i ewentualnie 
dokona korekty w zakresie podziału środków.  

6. Zatrudnienie dotyczy: 

a) pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy 
społecznej; 

b) doradców do spraw osób niepełnosprawnych - pracowników socjalnych ds. 
niepełnosprawnych lub innych pracowników, których kwalifikacje uznane zostaną 
przez beneficjenta za wystarczające41; 

7. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebą zwiększenia efektywności 
i racjonalności działań – za zgodą Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej 2 
stopnia - moŜliwe jest sfinansowanie zatrudnienia w innych jednostkach pomocy i 
integracji społecznej niŜ ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centra pomocy 
rodzinie. 

8.  Do zadań zatrudnionego pracownika naleŜy upowszechnianie instrumentów aktywnej 
integracji oraz świadczenie pracy socjalnej – wobec uczestników projektu, jak równieŜ 
wobec innych klientów jednostki, w której pracownik został zatrudniony. Beneficjent 
moŜe równieŜ zdecydować o zatrudnieniu nowego pracownika na stanowisku pracownika 
socjalnego nierealizującego zadań związanych z projektem, pod warunkiem, Ŝe do 
realizacji działań w projekcie na tym samym poziomie zatrudnienia zostanie 
oddelegowany inny pracownik socjalny (np. wymiar pełnego etatu). Finansowanie 
zatrudnienia nowego pracownika odbywa się zgodnie z warunkami określonymi  

                                                           
39 Beneficjent w ramach przyznanych środków moŜe zatrudnić jednego lub kilku pracowników w zaleŜności od 
potrzeb i moŜliwości (np. dwóch pracowników na pół etatu lub na ¾ etatu lub na pełny etat). Nie ma ograniczeń, 
innych niŜ przyznany limit finansowy, w liczbie etatów, które mogą zostać sfinansowane. W przypadku 
niewykorzystania środków przeznaczonych na upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, 
beneficjent przeznacza je na działania związane z realizacją projektu tj. w szczególności na sfinansowanie 
instrumentów aktywnej integracji.  
40 Chyba Ŝe Instytucja Pośrednicząca postanowi inaczej. 
41 Od osób zatrudnianych na tym stanowisku nie wymaga się dodatkowych kwalifikacji związanych z osobami 
niepełnosprawnymi. Jednak jeśli nie jest to pracownik socjalny, to powinna być to osoba posiadająca 
wykształcenie wyŜsze lub wyŜsze zawodowe na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, 
prawo, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 
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w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

9. W przypadku nie wykorzystania przez beneficjenta środków przyznanych na dodatkowe 
zatrudnienie, moŜe on przeznaczyć środki na działania w zakresie aktywnej integracji. 

6.3 Zasady wsparcia dodatkowych zadań i potencjału beneficjenta 

W ramach projektu systemowego moŜliwe jest finansowanie wynagrodzenia dotychczas 
zatrudnionego pracownika, realizującego bezpośrednio zadania w zakresie aktywnej 
integracji w formie określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO KL, przysługującego z tytułu dodatkowych zadań przy realizacji projektu. 

1. Koszty wynagrodzenia, wynikające z dodatkowych zadań, o których mowa w pkt 6.1 pkt 
2 lit b), określane są, jako procent od wydatków na zadanie „Aktywna integracja” 
określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, zaś szczegółowe zasady ich 
przyznawania poszczególnym pracownikom określa beneficjent w ramach własnych 
przepisów.  

2. Wynagrodzenie, wynikające z dodatkowych zadań w zakresie aktywnej integracji, 
przysługuje jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny, 
program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu. 

3. W zadaniu „Praca socjalna” uwzględnia się równieŜ moŜliwe koszty związane z realizacją 
pracy socjalnej (np. koszty przejazdu itp.); 

4. Zakup sprzętu i wyposaŜenia pracowników w ramach projektu (zwłaszcza dla 
bezpośrednio realizujących zadania w zakresie aktywnej integracji) jest moŜliwy na 
zasadach ogólnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Projekt regionalnego ośrodka polityki społecznej  
1. W ramach Działania 7.1. realizowane jest Poddziałanie 7.1.3.-Podnoszenie kwalifikacji 

kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe; 

2. Beneficjentem projektu jest regionalny ośrodek polityki społecznej. Regionalny ośrodek 
polityki społecznej, zgodnie z art. 113 ustawy o pomocy społecznej, stanowi jednostkę 
organizacyjną wykonującą zadania województwa w zakresie polityki społecznej. 

3. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie określonych ustawowo wymogów 
organizacyjnych poprzez utworzenie regionalnego ośrodka polityki społecznej, jako 
jednostki organizacyjnej samorządu województwa lub departamentu (albo innej 
komórki równorzędnej) w strukturze urzędu marszałkowskiego. 

4. W przypadku nie zrealizowania wymogu określonego w pkt 3 do dnia 31 grudnia 2008 
r. beneficjent traci moŜliwość uczestnictwa w projekcie. Wydatki poniesione w okresie 
trwania projektu są kwalifikowalne po ich rozliczeniu przez właściwą instytucję.  

5. W przypadku, gdy województwo zrealizuje wymóg organizacyjny, określony w pkt. 3, 
ma moŜliwość ponownej realizacji projektu. 

6. Projekt regionalnego ośrodka polityki społecznej moŜe obejmować następujące typy 
operacji: 

a) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, 
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze 
specyfiką realizowanych zadań w szczególności dotyczące realizacji działań w 



 30 

zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej 

b) studia, w tym studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie, kursy 
zawodowe w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny  

c) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki 
społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdraŜanie 
gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) 
powiązanych z konkretnymi działaniami wdroŜeniowymi42 

d) opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym w 
ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu 
działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju 
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie  

e) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i 
charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji 
społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji społecznej 
osób wykluczonych społecznie i zagroŜonych wykluczeniem społecznym  

f) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym 

g) realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących 
pracę z rodziną oraz pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia  w zakresie 
współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia 
osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-
zawodowej 

7. Szkolenia w ramach projektu systemowego regionalnego ośrodka polityki społecznej 
mogą być kierowane do: 

a) pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej, których 
definicja znajduje się w Słowniku terminologicznym w SzOP, realizujących 
działania w zakresie aktywnej integracji 

b) pracowników publicznych słuŜb zatrudnienia (w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów 
interdyscyplnarnych); pracownicy publicznych słuŜb zatrudnienia mogą 
uczestniczyć w szkoleniach jedynie łącznie z osobami o których mowa w pkt. a), 
w ramach wspólnych szkoleń, o których mowa w pkt 6 g) oraz w ramach 
zespołów interdyscyplinarnych.  

c) przedstawicieli innych słuŜb społecznych np. kuratorów sądowych, policjantów, 
pracowników urzędów pracy, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych, 
asystentów rodziny (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania 
kompleksowego wsparcia osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym w celu 
ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych)  

d) pracowników samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujących gminne i 
                                                           
42 Przez działania wdroŜeniowe naleŜy rozumieć w szczególności opracowanie nowych lub udoskonalenie 
istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej, programów nauczania, a takŜe rozwiązań organizacyjnych 
sprzyjających inkluzji społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Działaniem wdroŜeniowym nie 
są natomiast konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a takŜe działania informacyjno-promocyjne, które nie 
przyczyniają się do efektywnego wykorzystania wyników prowadzonych badań. 
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powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich 
zadań (np. pracownicy księgowości) 

8. Szkolenia realizowane są w formach pozaszkolnych, w tym w postaci kursów, 
warsztatów i seminariów. 

9. W ramach projektu moŜliwa jest realizacja wspólnych szkoleń z zakresu tworzenia i 
funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych z udziałem przedstawicieli innych słuŜb 
społecznych w regionie (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, pielęgniarki 
środowiskowe, asystenci rodziny), a takŜe z udziałem przedstawicieli publicznych słuŜb 
zatrudnienia, dotyczących rozwoju współpracy i budowania partnerstw na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych.  

10. Specjalistyczne doradztwo w ramach projektu systemowego regionalnego ośrodka 
polityki społecznej jest adresowane do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie. Odbiorcami specjalistycznego doradztwa mogą być równieŜ 
osoby wymienione w pkt 7.7 lit a-d. 

11. Specjalistyczne doradztwo moŜe być świadczone w formie doradztwa indywidualnego 
lub grupowego (realizowanego osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą 
internetu). 

12.  Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dotyczą wsparcia merytorycznego i 
metodycznego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy 
socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i 
narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania 
jednostkami pomocy i integracji społecznej, budowania zintegrowanej polityki 
społecznej w regionie (w tym równieŜ poprzez regionalne platformy współpracy 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej), a takŜe w zakresie prawidłowego 
realizowania, monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i 
integracji społecznej w ramach PO KL. 

Szkolenia i doradztwo powinny dotyczyć w szczególności specjalistycznych kwestii 
merytorycznych związanych z wdraŜaniem zadań na rzecz aktywnej integracji, w tym 
zwłaszcza: metodyki pracy socjalnej, metodyki i form pracy z rodziną i grupą, metodyki, 
zakresu, form środowiskowej pracy socjalnej i animacji lokalnej, partnerstwa lokalnego, 
ekonomii społecznej, innowacji w działaniach pomocy społecznej, a takŜe 
przygotowania strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych.  

Projekt powinien określać szczegółowy zakres szkoleń wraz z  uwzględnieniem w 
realizacji (w tym zakupie usług) przede wszystkim jakości działań edukacyjnych 
zapewniających najwyŜszą efektywność. Szkolenia mogą przewidywać wizyty studyjne 
na terenie kraju celem zapoznania się z doświadczeniami dobrych praktyk w zakresie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej. 

13. Projekt w zakresie studiów, w tym studiów I i II stopnia, podyplomowych, 
doktoranckich, kursów zawodowych w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie 
pracownik socjalny dotyczy wyłącznie pracowników (nie dotyczy wolontariuszy) 
instytucji pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w Słowniku 
terminologicznym w SzOP. W studiach mogą uczestniczyć osoby zaangaŜowane w 
realizację projektów, w tym pracownicy ROPS, o ile studia są zbieŜne z 
wykonywanymi przez nich zadaniami z zakresu aktywnej integracji lub polityki 
społecznej. 

14. Studia mogą dotyczyć specjalistycznych kwestii merytorycznych związanych z 
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realizacją polityki społecznej, opracowaniem strategii w zakresie polityki społecznej, 
organizacją pomocy społecznej,  wdraŜaniem zadań na rzecz aktywnej integracji, w tym 
zwłaszcza: metodyki pracy socjalnej, metodyki i form pracy z rodziną i grupą, metodyki, 
zakresu, form środowiskowej pracy socjalnej i animacji lokalnej, partnerstwa lokalnego, 
ekonomii społecznej, innowacji w działaniach pomocy społecznej. 

15. Tematyka i formy wsparcia (szkolenia, doradztwo i studia) związanego z podnoszeniem 
kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej powinny 
wynikać z diagnozy potrzeb tych kadr, a takŜe oceny zasobów pomocy społecznej 
wykonanych przez regionalny ośrodek polityki społecznej. Jednocześnie tematyka 
wsparcia (w szczególności w przypadku studiów) powinna być powiązana z  
priorytetami wskazanymi w strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. 

16. Projekt w zakresie opracowania, koordynacji realizacji, realizacji (w zakresie 
przewidzianym dla Poddziałania 7.1.3) i monitoringu wieloletniego regionalnego planu 
działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii  społecznej oraz rozwoju 
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie obejmuje: 

a) działania w zakresie opracowanie wieloletniego regionalnego planu działań, w tym 
opracowanie niezbędnej diagnozy sytuacji ekonomii społecznej43;  

b) realizację wieloletniego regionalnego planu działań. Nie jest moŜliwa realizacja i 
finansowanie w ramach projektu działań przewidzianych w ramach Poddziałania 
7.2.2 PO KL. MoŜliwe jest natomiast sfinansowanie działań w zakresie 
przewidzianym dp realizacji w ramach Poddziałąnia 7.1.3, co oznacza, Ŝe mogą 
być realizowane i finansowane działania określone w pkt 6 a-c oraz 6 e-f, a więc 
działania: 

i. związane z przygotowaniem kadr dla rozwoju sektora ekonomii społecznej 
(szkolenia, studia, doradztwo zgodnie z niniejszymi Zasadami, adresowane do 
grup docelowych równieŜ zgodnie z niniejszymi Zasadami przewidzianymi 
dla form wsparcia w postaci szkoleń, studiów i doradztwa) 

ii. dotyczące budowy partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (adresatami działań mogą być wszystkie grupy wskazane w SzOP 
dla Poddziałania 7.1.3) 

iii.  w zakresie organizowania akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych 
związanych ekonomią społeczną  

iv. w zakresie prowadzenia, publikowania i upowszechniania badań i analiz z 
zakresu ekonomii społecznej, połączone z działaniami wdroŜeniowymi  

c) monitoring wieloletniego regionalnego planu działań 

17. Projekt systemowy powstaje na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej, 
wykonanej przez regionalny ośrodek polityki społecznej oraz innych dostępnych analiz. 
Ponadto, projekt uwzględnia priorytety wskazane w strategii wojewódzkiej w zakresie 
polityki społecznej. 

18. W 2010 r. elementem projektu systemowego regionalnych ośrodków polityki 
społecznej będzie przeprowadzenie ewaluacji projektów systemowych ośrodków 
pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, przeprowadzonych na 

                                                           
43 Rekomendowane jest opracowanie planu zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do 
przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania 
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. 
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podstawie ZałoŜeń do ewaluacji  projektów systemowych w Działaniu 7.1., 
przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL. RównieŜ w 2013 r. regionalne 
ośrodki polityki społecznej w ramach projektu systemowego mogą dokonać ewaluacji 
projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
społecznej. 

19. Projekt moŜe być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie. Zadania w postaci 
szkoleń,  ewaluacji, badań i analiz z zakresu polityki społecznej oraz akcji i kampanii 
promocyjno – informacyjnych mogą być zlecone na zasadach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. Działania w formie doradztwa mogą być realizowane 
wyłącznie samodzielnie przez personel projektu którego definicja znajduje się w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.. 

20. Finansowanie projektów realizowane jest ze środków ujętych w budŜecie regionalnego 
ośrodka polityki społecznej (pochodzących ze środków na finansowanie komponentu 
regionalnego w danym województwie). Zasady przekazywania środków do 
regionalnego ośrodka polityki społecznej określane są indywidualnie pomiędzy 
Instytucją Pośredniczącą a regionalnym ośrodkiem polityki społecznej. 

21. Realizując projekt systemowy ROPS bierze pod uwagę konieczność zapewnienia 
realizacji celów PO KL i osiągnięcia załoŜonych rezultatów wsparcia. 

 

8. Zasady finansowania projektów systemowych 
8.1 Źródła finansowania projektów systemowych 

1. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 
rodzinie mogą być finansowane z następujących źródeł: 

a) w ramach dofinansowania projektu – ze środków budŜetu państwa przekazanych w 
formie płatności i dotacji celowej przez podmiot, o którym mowa w przepisach o 
finansach publicznych na zasadach określonych w Zasadach finansowania PO KL; 

b) w ramach wkładu własnego: 

(i) ze środków budŜetu jednostek samorządu terytorialnego, przy czym środki na 
zasiłki i pomoc w naturze zawsze stanowią wkład własny;  

(ii)  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
finansowanie rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

(iii)  z Funduszu Pracy na finansowanie prac społecznie uŜytecznych. 

2. Co do zasady, w przypadku projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej 
oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, dofinansowanie otrzymywane jest w formie 
zaliczki, przy czym środki przekazywane są (na dany rok) w dwóch transzach w ramach 
danego wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach projektów o bardzo małej wartości, istnieje moŜliwość przekazania 
dofinansowania w jednej transzy w ramach danego wniosku o dofinansowanie. 

Po przekazaniu na poziom gminny (w przypadku ośrodka pomocy społecznej) lub 
powiatowy (w przypadku powiatowego centrum pomocy rodzinie), dofinansowanie 
stanowi dochód tej jednostki samorządu terytorialnego. Zasady rozliczania 
dofinansowania zostały określone w dokumencie Zasady finansowania PO KL 
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stanowiącym część Systemu Realizacji PO KL. 

3. Wysokość dofinansowania uzaleŜniona jest od wysokości wymaganego wkładu 
własnego. 

4. W przypadku projektów realizowanych przez regionalne ośrodki polityki społecznej, 
kwota dofinansowania zabezpieczana jest na zasadach określonych dla projektów 
własnych samorządów województw. 

5. Wysokość wymaganego wkładu własnego jest określona przez IP/IP2 (jeśli została 
wyznaczona) i przekazywana do wiadomości beneficjentom w sposób przyjęty 
w danym województwie oraz umieszczana na stronie internetowej IP/IP2 - nie później 
niŜ  
w terminie 5 dni od przyjęcia Planu działania przez Komitet Monitorujący PO KL.  
W przypadku delegowania zadań do IP2 w ramach danego Działania, IP2 podejmuje 
wszelkie decyzje dotyczące realizacji wniosku systemowego.44 Beneficjent zobowiązuje 
się do wniesienia określonego procentu wkładu własnego w stosunku do całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozliczanie wydatków powinno odbywać się 
według określonej proporcji dofinansowania i wkładu własnego wskazanej w umowie o 
dofinansowanie projektu, niemniej jednak dopuszcza się niezachowanie tej proporcji w 
poszczególnych wnioskach o płatność, przy zapewnieniu Ŝe zostanie ona zachowana na 
zakończenie realizacji całego projektu systemowego (nie zaś wniosku o dofinansowanie 
projektu na dany rok budŜetowy).  

6. W przypadku projektów regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej oraz specjalistycznego 
doradztwa, wkład własny nie jest wymagany. 

8.2 Zasady konstruowania budŜetu projektów systemowych 

1. Na podstawie informacji o dostępnych środkach, beneficjent systemowy zobowiązany jest 
do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu - zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
projektów systemowych – na kaŜdy rok budŜetowy (lub na okres dłuŜszy niŜ rok 
budŜetowy)45. Wniosek o dofinansowanie dla projektów systemowych przygotowywany 
jest zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik 3. 

2. W ramach budŜetu projektu, stanowiącego część IV wniosku o dofinansowanie projektu, 
beneficjent zobowiązany jest przedstawić: 

a) wartość środków na realizację poszczególnych zadań (koszty bezpośrednie) na dany 
rok budŜetowy lub okres dłuŜszy niŜ rok budŜetowy, przy uwzględnieniu następującej 
szczegółowości zadań: 

(i) zadanie 1: aktywna integracja; 

(ii)  zadanie 2: praca socjalna; 

(iii)  zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze; 

(iv) zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym; 

(v) zadanie 5: prace społecznie uŜyteczne; 

                                                           
44 O ile to moŜliwe informacje te powinny zostać przekazane odpowiednio wcześniej, umoŜliwiając 
beneficjentom przygotowanie i złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu jeszcze przed końcem roku 
kalendarzowego. 
45 Instytucja Zarządzają nie ogranicza okresu dla danego wniosku o dofinansowanie projektu. Kolejne wnioski o 
dofinansowanie nie mogą się pokrywać w zakresie czasu realizacji ale muszą stanowić kontynuację działań. 
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(vi) zadanie 6: szkolenie kadr instytucji pomocy i integracji  społecznej; 

(vii)  zadanie 7: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej  
i powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

(viii) zadanie 8: studia dla kadr instytucji pomocy i integracji  społecznej; 

(ix)  zadanie 9: badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie; 

(x) zadanie 10: plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia 
ekonomii społecznej w regionie: 

(xi) zadanie 11:  kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze 
regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej; 

(xii)  zadanie 12: rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie; 

(xiii)zadanie 13: zarządzanie projektem; 

Zadania 1-5 realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 
rodzinie; zadania 6-12 są realizowane przez regionalny ośrodek polityki społecznej46, 
zadanie 13 jest realizowane przez wszystkich beneficjentów. Zarówno OPS i PCPR, jaki i 
ROPS mogą realizować projekty z komponentem ponadnarodowym. JeŜeli we wniosku 
wskazano, Ŝe planowana jest realizacja komponentu ponadnarodowego w pkt 3.3 Zadania 
w BudŜecie projektu oraz w Harmonogramie realizacji projektu automatycznie pojawia 
się zadanie związane ze współpracą ponadnarodową. 

b) łączną wartość wydatków kwalifikowalnych we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu; 

c) wartość wydatków objętych cross-financingiem, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, przy czym wysokość limitu dla kosztów 
cross-financingu w projekcie odnosi się do wartości danego wniosku o 
dofinansowanie projektu; 

d) wartość kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach PO KL, przy czym wysokość wskaźników dla kosztów 
pośrednich rozliczanych ryczałtem (w przypadku, gdy beneficjent wybierze taką 
opcję) odnosi się do wartości rocznego budŜetu projektu systemowego; 

e) podział na kwotę dofinansowania i wkład własny.  

3.  Wydatki w ramach zadania 3 (zasiłki pienięŜne oraz wydatki PFRON) oraz zadania 5 (w 
części Funduszu Pracy) w kaŜdym przypadku stanowią wkład własny. Wydatki  
w ramach pozostałych zadań mogą stanowić wkład własny. 

4.  Podczas konstruowania budŜetu, beneficjent systemowy bierze pod uwagę następujące 
warunki: 

a) W przypadku części projektu, określonego w zadaniu „aktywna integracja” : 

(i) wsparcie w ramach projektu uzaleŜnione jest od liczby osób objętych 
kontraktem socjalnym, programem aktywności lokalnej lub programem 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;47 

                                                           
46 Realizacja poszczególnych zadań przez ROPS jest uzaleŜniona od decyzji IP (uzgodnionej z ROPS) w sprawie 
realizacji poszczególnych typów operacji przewidzianych w SzOP dla Poddziałania 7.1.3.  
47Cross-financing związany m.in. z wydatkami na dostosowawcze prace infrastrukturalne wykazywany w 
zadaniu „aktywna integracja” nie jest wliczany do kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę aktywizowaną 
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(ii)   kalkulowany koszt wsparcia (dotyczy wyłącznie wydatków na aktywną 
integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego 
odmiany) w danym roku budŜetowym wynosi do 6 000,00 zł; kwota ta 
stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu 
socjalnego;  

 (iii)  kalkulowany koszt wsparcia (dotyczy wyłącznie wydatków na aktywną 
integrację) na osobę aktywizowaną w ramach programu aktywności lokalnej 
wynosi w danym roku budŜetowym do 4 000,00 zł na osobę; 

(iv) kalkulowany koszt wsparcia (dotyczy wyłącznie wydatków na aktywną 
integrację) na osobę aktywizowaną w ramach programu integracji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi do 6 000,00 zł. Kwota ta moŜe 
zostać podwyŜszona do 7 000,00 zł na osobę w przypadku osób zaliczonych 
do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z przepisami o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 

Uwaga! 
Beneficjent w trakcie przygotowania wniosku moŜe stwierdzić, Ŝe kalkulowany koszt 
wsparcia na osobę, określony w niniejszych Zasadach, jest w stosunku do jego gminy/powiatu 
za wysoki i zaproponować, aby przy obliczaniu budŜetu zadania „aktywna integracja” 
kalkulowany koszty wsparcia na osobę aktywizowaną wynosił w przypadku kontraktu 
socjalnego nie 6.000  zł. ale np. 2.500 zł. co umoŜliwi mu objęcie działaniami w zakresie 
aktywnej integracji dwa razy większej liczby klientów. Tym samym zadanie „aktywna 
integracja” zaplanowane na 60.000 zł. moŜe objąć nie 10, ale 24 osoby. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje beneficjent na podstawie oceny rynku lokalnego. 
 NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe w kwocie kalkulowanego wsparcia na osobę mieszczą się 
wydatki, związane z ewentualnym udziałem w projekcie osób z otoczenia osoby wykluczonej. 
Oznacza to, Ŝe w przypadku wydatku w kontrakcie w wysokości np. 7000,00 zł. moŜna 
dokonywać w tej kwocie wydatków na klienta i jego rodzinę – pod warunkiem, Ŝe wydatki te 
są kwalifikowalne i niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Podobnie, w przypadku 
programu aktywności lokalnej działania beneficjenta mogą koncentrować się np. na 20 
osobach mieszkających na terenie jednej ulicy, co daje kalkulowaną kwotę 80 000,00 zł. W 
ramach tej kwoty moŜna finansować działania w zakresie instrumentów aktywnej integracji 
wobec kilkunastu-kilkudziesięciu osób zamieszkujących w tym środowisku. 

  

W przypadku, gdy beneficjent stwierdzi konieczność ponoszenia wydatków  
w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub programu 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w innej, 
przeciętnie wyŜszej wysokości niŜ wynika z kalkulowanego kosztu wsparcia, 
ma moŜliwość takiego działania poprzez wykazanie kosztów jednostkowych 
w szczegółowym budŜecie projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu; 

b) W przypadku części projektu w zakresie zadania „praca socjalna”, 

(i) wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych 
(lub doradców ds. osób niepełnosprawnych)  - wydatki na wynagrodzenie 
jednego pracownika nie mogą odbiegać od stawek wynagrodzeń 
obowiązujących w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum 
pomocy rodzinie.  

(ii)  wydatki na wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań w zakresie 
aktywnej integracji dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio 
realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji dokonywane do 
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wysokości 15%48 zaplanowanej wartości zadania „Aktywna integracja” 
(określonej we wniosku o dofinansowanie projektu); pod warunkiem 
osiągnięcia zakładanej liczby uczestników49. Przyznanie tej formy wsparcia 
finansowego nie moŜe spowodować zmniejszenia dotychczas 
otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego; 

c) W przypadku części projektu w zakresie zadania „zasiłki i pomoc w naturze”,   

(i) wsparcie w ramach projektu uzaleŜnione jest od liczby osób objętych 
wsparciem dochodowym (lub pomocą w naturze), uŜytym w trakcie realizacji 
projektu; Wsparcie to stanowić w kaŜdym przypadku wkład własny w 
projekcie; 

(ii)  wydatki w ramach zadania uzupełniają działania w ramach zadania „aktywna 
integracja”;  

(iii)  wsparciem dochodowym moŜe być zarówno zasiłek celowy jak równieŜ zasiłek 
okresowy jak równieŜ wszystkie inne wydatki słuŜące wsparciu osoby w 
ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Uwaga! 

NaleŜy pamiętać, Ŝe zasiłek okresowy jest świadczeniem pienięŜnym z pomocy społecznej, którego 
otrzymanie uzaleŜnione jest od spełnienia kryterium dochodowego oraz szczególnych okoliczności 
przykładowo wymienionych przez ustawę o pomocy społecznej, np.: długotrwała choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, moŜliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego. Na podstawie okoliczności dotyczących konkretnej osoby, będącej członkiem rodziny, 
przyznawany jest zasiłek okresowy na rodzinę. Zasiłek okresowy obliczany z uwzględnieniem 
dochodów całej rodziny, przyznawany jest w związku z brakiem zatrudnienia konkretnej osoby 
dorosłej. Dlatego teŜ nie wydaje się zasadne przy rozliczaniu wkładu własnego dzielenia kwoty zasiłku 
okresowego w przeliczeniu na osobę. Oznacza to, iŜ zasiłek okresowy przyznany na rodzinę, w ramach 
której aktywizuje się osoby w projektach systemowych OPS i PCPR jest kwalifikowalny w całości.  

(iv) wsparciem dochodowym moŜe być równieŜ dofinansowanie ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym 
mowa w art. 35, ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

d) W przypadku części projektu w zakresie zadania zarządzanie projektem stosuje się 
ogólne zasady przewidziane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach PO KL. 

 

8.3 Zatwierdzanie projektów systemowych 

1. Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest do IP250 w terminie wskazanym przez 
tę instytucję, która dokonuje weryfikacji wniosków zgodnie z dokumentem Zasady 
dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. 

2. Spełnianie wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych, o których mowa 
w Zasadach, wykazywane jest w treści wniosku o dofinansowanie, w sposób określony  
w instrukcji wypełniania wniosku. Weryfikacja złoŜonych oświadczeń moŜe nastąpić 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

                                                           
48 Instytucja Pośrednicząca moŜe określić wyŜszy procent na ten element zadania. 
49 Wsparcie nie dotyczy etatu sfinansowanego ramach projektu.  
50 W przypadku gdy zadania w ramach Priorytetu VII nie są delegowane na Instytucję Pośredniczącą II stopnia – 
za właściwą  naleŜy rozumieć Instytucję Pośredniczącą. 
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8.4 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych 

1. Ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie, którego projekt 
systemowy został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP2 lub IP (jeŜeli IP2 nie została 
wyznaczona), umowę ramową dotyczącą realizacji projektu. Umowa ramowa zawierana 
jest na cały okres programowania lub odpowiednio od roku, w którym beneficjent 
systemowy przystąpił do realizacji projektu, z zastrzeŜeniem Ŝe okres realizacji projektu 
systemowego kończy się nie później niŜ 30.06.2015 r. Wzór umowy stanowi Załącznik 4 
do Zasad. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu na kaŜdy rok (lub dłuŜszy okres) jest załączany do 
umowy w formie aneksu, przy czym pierwszy wniosek o dofinansowanie jest załączany w 
momencie zawierania umowy ramowej. 

3. Umowa ramowa zawiera w szczególności: 

a) strony umowy; 

b) numer i tytuł projektu; 

c) wartość dofinansowania projektu; 

d) obowiązki beneficjenta w zakresie rozliczania projektu; 

e) obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli; 

f) obowiązki beneficjenta w zakresie promocji i informacji; 

g) zobowiązanie beneficjenta do otwarcia wyodrębnionego rachunku dla projektu i 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu; 

h) termin przechowywania dokumentacji projektu. 

6. W przypadku projektu regionalnego ośrodka polityki społecznej prawa i obowiązki 
beneficjenta w zakresie projektu systemowego reguluje odpowiednio decyzja lub umowa 
z IP lub IZ lub uchwała zarządu województwa.51 Okres realizacji projektu systemowego 
kończy się nie później niŜ 30.06.2015 r. 

7. Wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach projektu systemowego muszą być 
zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym oraz dokumentami programowymi, 
wydanymi na potrzeby realizacji PO KL. 

8. Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku 
beneficjenta o płatność, sporządzonego zgodnie z zasadami przyjętymi dla Programu.  

9. W przypadku gdy instrumenty aktywnej integracji, o których mowa w pkt 5.2. 
realizowane i finansowane są bezpośrednio przez ośrodek pomocy społecznej lub 
powiatowe centrum pomocy rodzinie jako wydatki tego ośrodka lub centrum, ich 
rozliczenie moŜe nastąpić wewnętrzną notą obciąŜeniową na podstawie kalkulacji kosztu 
usługi w ramach wydatków ponoszonych przez jednostkę budŜetową oraz oświadczenia o 
liczbie zrealizowanych usług na rzecz osób objętych kontraktem socjalnym, programem 
aktywności lokalnej lub programem integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych.  

10. W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie 
wyodrębnionego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
wydatków projektu zgodnie z zasadami określonymi w ramach PO KL. Wszelkie koszty 
związane z uruchomieniem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego 

                                                           
51 W przypadku gdy ROPS jest częścią IP.  
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projektu są kwalifikowalne. 

11. Częstotliwość składania wniosków o płatność określa umowa ramowa. Wniosek  
o płatność składany jest do IP2/IP nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące. 

12. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z art. 190 UFP, a zatem kaŜdy wydatek 
kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od 
dnia jego poniesienia. 

13. We wniosku o płatność beneficjent systemowy rozlicza wydatki zgodnie z zadaniami 
zdefiniowanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 

14. W przypadku niezłoŜenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% 
łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 
wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, 
przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, 
liczone od dnia przekazania środków do dnia złoŜenia wniosku o płatność.52 

15. Co do zasady, zobowiązania powstałe w związku z realizacją projektu  
w ramach danego wniosku o dofinansowanie a zapłacone w okresie realizacji kolejnego 
wniosku o dofinansowanie są uwzględniane we wniosku o płatność za pierwszy okres 
rozliczeniowy w ramach kolejnego wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie jeśli 
uregulowanie powyŜszych zobowiązań nie jest moŜliwe w ramach kolejnego wniosku o 
dofinansowanie, niezbędne jest dokonanie odpowiednich korekt w tym wniosku. 

16. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są  
w siedzibie beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP2/IP podczas kontroli na miejscu 
realizacji projektu. 

17. Proces zatwierdzania wniosku o płatność jest przeprowadzany zgodnie z Zasadami 
finansowania PO KL 

18. Na etapie zatwierdzania ostatniego wniosku o płatność rozliczającego wydatki w ramach 
danego wniosku o dofinansowanie dokonywana jest równieŜ weryfikacja spełnienia 
reguły proporcjonalności w odniesieniu do danego wniosku o dofinansowanie projektu 
systemowego. Podkreślić naleŜy, Ŝe reguła proporcjonalności jest stosowana w momencie 
weryfikacji ostatniego wniosku o płatność za dany rok budŜetowy, a nie w końcowym 
wniosku o płatność z uwgai na fakt, Ŝe środki przyznawane są na dany rok budŜetowy, zaś 
beneficjent rozlicza się z  realizacji projektu i wskaźników przyjętych we wniosku o 
dofinansowanie za dany rok. 

19. Monitorowanie rzeczowe projektu systemowego prowadzone jest we wniosku o płatność. 
Dane w załączniku nr 2 do wniosku o płatność wykazywane kumulatywnie dotyczą 
całego okresu realizacji projektu systemowego. KaŜdorazowo po zakończeniu działań 
zaplanowanych w ramach poszczególnych wniosków o dofinansowanie, naleŜy 
sporządzić bilans realizacji projektu systemowego, w którym mierzone są osiągnięte 
rezultaty oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych. Wzór bilansu realizacji projektu systemowego stanowi załącznik do 
umowy ramowej (jest załączony do niniejszego dokumentu). 

20. Kwestie rozliczeń, monitorowania i kontroli projektów nieuregulowane w niniejszych 
Zasadach, są realizowane na podstawie zasad ogólnych określonych w Systemie Realizacji 
PO KL.  

 

                                                           
52 Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL. 
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ZAŁ ĄCZNIKI:  

1. Sposób stosowania algorytmu podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy 
jednostki samorządu terytorialnego, 

2. Przykładowy algorytm podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki 
samorządu terytorialnego, 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 

4. Minimalny wzór umowy ramowej 
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Alokacja na projekt 
systemowy danego 
powiatu 
 

Wzór nr 1 
 

 

Załącznik 1. Sposób stosowania algorytmu podziału środków w projekcie systemowym 
pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego  

 

 

 

O = Alokacja na Priorytet VII 
dla danego województwa na 

dany rok 

K = Alokacja na projekty 
konkursowe  
(30%-50% O) 

S = Alokacja na projekty 
systemowe 
 

Decyzja IP 

SR = Alokacja na projekt 
systemowy ROPS (4-5% 
O) 

SP+G = Alokacja na 
projekty systemowe 
powiatów i gmin  
 

Decyzja IP 

SP = Alokacja na 
projekty systemowe 
powiatów  
 

SG = Alokacja na 
projekty systemowe 
gmin  
 

Alokacja na projekt 
systemowy danego 
powiatu 

Wzór nr 2 

80% * SG = 
Alokacja na 
projekty 
systemowe gmin 

20% * SG = 
Rezerwa na 
wynagrodzenia i 
partnerstwo 

Alokacja na projekt 
systemowy danej 
gminy 

Wzór nr 3 

Alokacja na projekt 
systemowy danej 
gminy 

Alokacja na projekt 
systemowy MOPR 
(suma alokacji na projekty 
systemowe gminy i powiatu) 
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Załącznik 2. Przykładowy algorytm podziału środków w projekcie systemowym 
pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego  

 

Wzór nr 1. Przykładowy podział środków Priorytetu VII w ramach trybu systemowego pomiędzy powiaty 
i gminy w danym województwie: 

 

UOpNB

UOpN
CP

*2*2*3
*2*2*3

*
+++

++=
 

 

G = C - P 

 

gdzie: 

C – oznacza całkowitą wartość środków  na projekty systemowe dla gmin i powiatów w danym roku w danym 
województwie 

P – środki dla powiatów w województwie  

G – środki dla gmin w województwie 

B – liczba osób, którym przyznano świadczenie z tytułu bezrobocia 

N – liczba osób niepełnosprawnych w województwie objętych rehabilitacją zawodową  

Op – liczba osób w województwie opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieŜy, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub 
młodzieŜowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze (uzyskujące pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej) 

U – liczba osób w województwie posiadających status uchodźcy, korzystających z pomocy społecznej  

 

Wzór nr 2. Przykład podziału środków na poszczególne powiaty w danym województwie 

 










++
++=

UOpN

uopn
Pp *

 

gdzie: 

p - wartość środków dla konkretnego powiatu; 

n - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie objętych rehabilitacją zawodową (licz liczba osób 
niepełnosprawnych w powiecie – w tym przypadku naleŜy przy N – równieŜ stosować liczbę niepełnosprawnych 
w województwie); 

op – liczba osób w powiecie opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,  domy pomocy społecznej 
dla dzieci i młodzieŜy, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki 
wychowawcze oraz rodziny zastępcze (uzyskujące pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej); 

u – liczba osób w powiecie posiadających status uchodźcy, korzystających z pomocy społecznej. 
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Wzór nr 3. Przykładowy podział środków na poszczególne gminy w danym województwie 

 








 ++=
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B
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M
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**8,0

 

 

gdzie: 

g – wartość środków dla danej gminy; 

m – liczba mieszkańców gminy; 

M – liczba mieszkańców w województwie; 

b – liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w danej gminie; 

B - liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w danym województwie; 

p – liczba pracowników socjalnych w danej gminie; 

P – liczba pracowników socjalnych w danym województwie. 
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Załącznik 3.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 
OPS, PCPR, ROPS. 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  

(W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, 
POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I REGIONALNEGO OŚRODKA 

POLITYKI SPOŁECZNEJ) 

 

 

WSTĘP 

Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w 
przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej (w ramach Poddziałania 
7.1.1), powiatowych centrów pomocy rodzinie (w ramach Poddziałania 7.1.2.) oraz 
regionalnego ośrodka polityki społecznej (w ramach Poddziałania 7.1.3) Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego naleŜy wypełniać zgodnie z 
zasadami przyjętymi w dokumencie „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania 
projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie 
oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz 
w „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach PO KL”. 

Informacje na temat obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych znajdują się w ogólnej 
instrukcji do wniosku znajdującej się na stronie www.efs.gov.pl. 

Niniejsza Instrukcja jest jedynie uzupełnieniem Instrukcji ogólnej  zamieszczonej na 
stronie www.efs.gov.pl i wskazuje na sposób wypełnienia poszczególnych pól we wniosku 
dla projektów systemowych realizowanych w Priorytecie VII. Do wszystkich kwestii 
nieuregulowanych niniejszą instrukcj ą zastosowanie mają zapisy Instrukcji ogólnej. 

W szczególności naleŜy podkreślić, iŜ zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w 
ramach PO KL, projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zobowiązane są równieŜ do 
spełnienia standardu minimum realizacji zasady równości szans płci.  

I.   INFORMACJE O PROJEKCIE  

1.1. Numer i nazwa Priorytetu (do wyboru z listy rozwijanej) – naleŜy wybrać Priorytet VII 
Promocja integracji społecznej. 

1.2. Numer i nazwa Działania (do wyboru z listy rozwijanej) – naleŜy wybrać Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 

1.3. Numer i nazwa Poddziałania (do wyboru z listy rozwijanej) – naleŜy wybrać 
Poddziałanie 7.1.1. w przypadku OPS, Poddziałanie 7.1.2. w przypadku PCPR i 
Poddziałanie 7.1.3. w przypadku ROPS. W przypadku miast na prawach powiatu projekt 
jest realizowany albo w Poddziałaniu 7.1.1 albo 7.1.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
IP/IP2.  
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1.4. Województwo (do wyboru z listy rozwijanej) 

1.5. Instytucja, w której wniosek zostanie złoŜony (do wyboru z listy rozwijanej)). 

1.6. Numer konkursu -  naleŜy wpisać „nie dotyczy”. 

1.7. Tytuł projektu - naleŜy wpisać tytuł projektu systemowego nadany przez ośrodek 
pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki 
społecznej (musi być inny niŜ nazwa Programu, Priorytetu, Działań i Poddziałań 
występujących w programie; tytuł nie moŜe być dłuŜszy niŜ 200 znaków).  

Uwaga! 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe tytuł projektu systemowego nadawany jest tylko raz na cały okres programowania. Z 
uwagi na fakt, Ŝe projekt systemowy trwa cały okres wdraŜania programu operacyjnego a wnioski  
o dofinansowanie projektu składane są na kaŜdy kolejny rok budŜetowy (lub okres dłuŜszy), w kaŜdym 
wniosku o dofinansowanie projektu naleŜy wpisać ten sam tytuł projektu systemowego. W sytuacji gdy zmiana 
tytułu projektu jest konieczna, jest to moŜliwe, ale wymaga zawarcia aneksu do umowy ramowej 

1.8. Okres realizacji projektu - od ….… do …… - naleŜy wpisać daty realizacji kaŜdego 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego; z uwagi na fakt, Ŝe wnioski  
o dofinansowanie realizacji projektu systemowego będą składane na dany rok budŜetowy (lub 
okres dłuŜszy niŜ rok budŜetowy). Zaleca się okres realizacji projektu dotyczył okresu od  
1 stycznia do 31 grudnia danego roku, co ułatwi spójność z budŜetem gminy, ale moŜe 
obejmować inny okres realizacji w danym roku. Okres realizacji projektu systemowego 
kończy się nie później niŜ 30.06.2015 r. 

1.9. Obszar realizacji projektu - (do wyboru z listy rozwijanej) – naleŜy wybrać odpowiednią 
gminę, powiat lub województwo w zaleŜności od ośrodka pomocy społecznej, powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

1.10. Projekt ponadnarodowy: TAK/NIE – naleŜy wybrać „TAK” lub „NIE” w zale Ŝności 
od tego, czy projekt przewiduje realizację komponentu ponadnarodowego. 

1.11. Projekt innowacyjny: TAK/NIE – naleŜy wybrać „NIE”. 

1.12. Projekt z komponentem ponadnarodowym: TAK/NIE – naleŜy wybrać „TAK” lub 
„NIE” w zaleŜności od tego, czy w projekcie przewidywana jest realizacja komponentu 
ponadnarodowego 

II. BENEFICJENT  

NaleŜy wpisać dane właściwego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy 
rodzinie, regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

2.1. Nazwa projektodawcy – naleŜy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego 
łamane przez nazwę odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum 
pomocy rodzinie, regionalnego ośrodka polityki społecznej . 

2.2. Status prawny (do wyboru z listy rozwijanej) – naleŜy wybrać odpowiedni status: 
gminna samorządowa jednostka organizacyjna lub powiatowa samorządowa jednostka 
organizacyjna lub wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna/wspólnota 
samorządowa-województwo. 

2.3. NIP – naleŜy wpisać NIP ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy 
rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

2.4. REGON – naleŜy wpisać REGON ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum 
pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

2.5. Adres siedziby – naleŜy wskazać adres siedziby ośrodka pomocy społecznej, 
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powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

2.6. Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiąŜących w imieniu 
projektodawcy – naleŜy wskazać odpowiednią osobę ze strony ośrodka lub centrum 
uprawnioną do podejmowania wiąŜących decyzji; będzie to osoba podpisująca wniosek  
o dofinansowanie realizacji projektu. 

2.7. Osoba do kontaktów roboczych – naleŜy wskazać pracownika ośrodka pomocy 
społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki 
społecznej lub koordynatora projektu, który będzie w stanie udzielić szczegółowych 
wyjaśnień co do zawartości wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego. 

2.7.1. Numer telefonu – naleŜy wpisać nr telefonu pracownika ośrodka pomocy 
społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki 
społecznej lub koordynatora projektu, wskazanego w pkt 2.7. 

2.7.2. Adres poczty elektronicznej – naleŜy wpisać adres e-mailowy pracownika 
ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego 
ośrodka polityki społecznej lub koordynatora, wskazanego w pkt 2.7. 

2.7.3. Numer faksu – naleŜy wpisać nr faksu ośrodka pomocy społecznej, 
powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 

2.8. Partnerzy – w przypadku zamiaru realizacji projektu w partnerstwie wpisać TAK. 

2.8.1. Nazwa organizacji/instytucji – naleŜy wskazać nazwę partnerów w przypadku 
partnerstwa;  

2.8.2. Status prawny – naleŜy wskazać status prawny parterów projektu w przypadku 
partnerstwa. 

2.8.3. Adres – naleŜy wskazać adres partnerów w przypadku partnerstwa;  

 

III.  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

 

3.1.1 

W tej części wniosku naleŜy zaznaczyć posiadanie lub nieposiadanie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych (wymóg merytoryczny).  

3.1.2, 3.1.3 

Cel główny i cele szczegółowe projektu określone odpowiednio w punktach 3.1.2 i 3.1.3 
wniosku powinny być spójne przede wszystkim z celami szczegółowymi dla PO KL, danego 
Priorytetu oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze 
strategicznym w danym sektorze i/lub w danym regionie – jeŜeli występują, w tym m.in. ze 
strategią rozwiązywania problemów społecznych.  

Cel główny oraz cele szczegółowe co do zasady powinny odnosić się do osób 
rozpoczynających udział w projekcie. Wyjątek stanowi wsparcie w postaci kontraktu 
socjalnego, gdzie wskazane jest uwzględnienie osób kontynuujących udział w projekcie.  

 
Uwaga! 
NaleŜy obowiązkowo wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział 
w projektach aktywnej integracji oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej 
objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta. 
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O ile to moŜliwe naleŜy wskazać odpowiednie wskaźniki wymienione w rocznym bilansie 
realizacji projektu systemowego. Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników co do 
zasady powinny odnosić się do osób rozpoczynających udział w projekcie w okresie, którego 
dotyczy wniosek o dofinansowanie. Wyjątek stanowi wskaźnik liczba klientów instytucji 
pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów, w 
ramach którego naleŜy uwzględnić zarówno osoby kontynuujące udział w projekcie z roku 
poprzedniego, jak i nowych uczestników (zgodnie z metodą pomiaru wskazaną w 
Podręczniku wskaźników PO KL). 

3.2 Grupy docelowe  

W punkcie 3.2. opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. Natomiast w tabeli w pkt. 3.2.1 wpisujemy klientów (w podziale 
na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych), a otoczenie osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym wykazujemy jako uczestników projektu, wyłącznie w sytuacji, 
gdy  udzielone im wsparcie ma charakter bezpośredni i umoŜliwia zidentyfikowanie 
osoby, która je otrzymuje. 

 W przypadku kontynuacji działań wobec klienta lub powrotu klienta do projektu w 
następnym/kolejnym roku budŜetowym klient nie jest traktowany jako nowa osoba 
obejmowana wsparciem, lecz jako kontynuująca udział w projekcie.  

3.2.1. Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem z EFS w ramach 
projektu i ich status  

NaleŜy wpisać do tabeli przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach 
projektu systemowego (bez uwzględniania osób kontynuujących udział w projekcie i 
powracających do projektu); liczba powinna być zgodna z informacjami (dotyczącymi 
klientów i otoczenia klientów, o ile udzielone im wsparcie ma charakter bezpośredni i 
umoŜliwia zidentyfikowanie osoby, która je otrzymuje) wskazanymi w pkt 3.2. 

 

Uwaga! 
NaleŜy pamiętać, Ŝe osoby, które zgodnie z koncepcją naszego projektu będą w nim 
uczestniczyć naleŜy dopasować do grup wskazanych poniŜej w ramach wniosku  
o dofinansowanie.  Np. osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi powinny zostać 
wykazane w zaleŜności od sytuacji jako np. bezrobotni lub osoby nieaktywne zawodowo lub 
zatrudnieni. 
  
Bezrobotni – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z poz. zm.),  
w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: 
- niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, 
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyŜszych w systemie 
wieczorowym albo zaocznym, 
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 
urzędzie pracy, 
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku męŜczyzn. 
 
Osoby nieaktywne zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie 
zalicza się do kategorii bezrobotni. Kategoria nieaktywni zawodowo obejmuje podkategorię osoby 
uczące lub kształcące się, czyli osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i 
nieformalnego. 
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Zatrudnieni  - oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą 
w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej 
umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych 
(umowy zlecenia, umowy o dzieło). 
 
Kategoria zatrudnieni obejmuje równieŜ grupę Rolnicy – czyli osoby będące rolnikami oraz 
domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 291, z późn. zm. j.t.)  w szczególności, osoby które jednocześnie: 
- są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na 
własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
- są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
a takŜe domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: 
- ukończyły 16 lat, 
- pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego 
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
- stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 
 
W kaŜdej kategorii mogą znaleźć się Niepełnosprawni – osoby niepełnosprawne, o których mowa  
w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. j.t.), w szczególności osoby z trwałą 
lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego 
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

 

3.3.Zadania 

W kolumnie drugiej „Nazwa zadania” punktu 3.3 wniosku naleŜy wskazać poszczególne 
zadania, które będą realizowane w ramach projektu, zgodnie z przewidywaną kolejnością ich 
realizacji (nie dotyczy to zadania „Współpraca ponadnarodowa” oraz zadania „Zarządzanie 
projektem”). W kolumnie trzeciej punktu 3.3 naleŜy szczegółowo opisać poszczególne 
zadania projektu  oraz wskazać produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji 
planowanych zadań,  jak równieŜ określić odpowiednie wskaźniki, które będą mierzyły 
stopień osiągnięcia wskazanych produktów. 

Zadaniami w projekcie OPS i PCPR są m.in.: aktywna integracja, zasiłki i pomoc w naturze, 
prace społecznie uŜyteczne, praca socjalna, działania o charakterze środowiskowym.  

W odniesieniu do kaŜdego zadania merytorycznego naleŜy opisać, ile osób i naleŜących do 
jakich kategorii grup docelowych zostanie objętych daną formą wsparcia. NaleŜy wskazać, 
które zadania będą realizowane w partnerstwie oraz które mogą być zlecone. Szczegółowe 
informacje na temat podziału zadań między projektodawcę a partnera naleŜy umieścić w 
punkcie 3.7. 

W przypadku zadania aktywnej integracji naleŜy w projekcie odrębnie oszacować:  

� liczbę osób, które będą objęte kontraktami socjalnymi (z wyszczególnieniem liczby osób 
kontynuujących udział oraz osób podpisujących kontrakt po raz pierwszy),  

� liczbę osób, które będą objęte programami aktywności lokalnej, 

� liczbę osób, które będą objęte programem integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych.  

Wszystkie instrumenty aktywnej integracji w ramach tych narzędzi są traktowane łącznie jako 
zadanie aktywna integracja, natomiast osobnymi zadaniami w projekcie, jak i w budŜecie są 
zasiłki i pomoc w naturze, praca socjalna czy działania środowiskowe.   

W przypadku projektu regionalnego ośrodka polityki społecznej zadaniami są m.in.: szkolenie 
kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, specjalistyczne doradztwo dla ośrodków 
pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, badania i analizy z zakresu 
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polityki społecznej w regionie, plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia 
ekonomii społecznej w regionie, kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze 
regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, rozwój dialogu, 
partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w 
regionie. 

NaleŜy opisać sposób realizacji zadania, w szczególności czy zadanie to zostanie zlecone, czy 
realizowane jest w partnerstwie. Szczegółowe informacje na temat podziału zadań między 
projektodawcę a partnera naleŜy umieścić w punkcie 3.7. 

W przypadku zadania aktywnej integracji rozlicznego ryczałtowo w projektach systemowych 
w ramach Priorytetu VII naleŜy podkreślić, iŜ to beneficjent określa potrzeby uczestników 
projektu i na tej podstawie decyduje o zastosowaniu wobec nich instrumentów aktywnej 
integracji. W związku z powyŜszym, odpowiada on za istotną część w zakresie zadania 
aktywna integracja. Z tego teŜ względu, przedmiotowe zadanie nie powinno być 
rozpatrywane pod kątem moŜliwości wystąpienia zlecenia zadania merytorycznego. 

Opis zadania „Zarządzanie projektem” umieszczamy w punkcie 3.7 wniosku „Opis sposobu 
zarządzania projektem”.   

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŜeń projektu 

Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę 
dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w 
momencie przekroczenia kwoty 2 mln w części IV. wniosku BudŜet projektu) 

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 

NaleŜy wskazać stan spełnienia wymogu organizacyjnego. 

JeŜeli wymóg nie jest spełniony naleŜy przedstawić informację o przyczynach jego 
niespełnienia, moŜliwościach jego spełnienia i sposobie osiągnięcia wymaganego zatrudnienia, 
o ile IP/IP2 nie wymagała tych informacji we wcześniejszym terminie i na innych zasadach. 
Informacje te będą podstawą podjęcia decyzji przez IP/IP2 w uzgodnieniu z właściwym 
ROPS. 

JeŜeli IP/IP2 wydała zgodę na rozpoczęcie/kontynuację projektu systemowego mimo 
niespełnienia wymogu organizacyjnego przez beneficjenta (na podstawie danych uprzednio 
przekazanych przez beneficjenta), w tej części wniosku powinna znaleźć się informacja o 
tym, Ŝe projekt systemowy jest realizowany za zgodą IP/IP2. 

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 

W punkcie 3.7 wniosku naleŜy opisać, jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych, i 
podwykonawców (jeŜeli występują), a takŜe umieścić informację na temat sposobu wyboru 
partnerów do projektu (dotyczy tylko wyboru partnera, w tym partnera ponadnarodowego, 
niepublicznego przez beneficjenta z sektora finansów publicznych).  



 50 

W tym miejscu wniosku naleŜy wykazać, czy zostało podpisane porozumienie z powiatowym 
urzędem pracy określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej 
integracji lub inne wymagane przez IP np. w Planie Działania na dany rok.  

 

IV.  BUDśET PROJEKTU  

BudŜet w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przedstawiany jest w 
formie zadaniowej, tzn. wydatki wskazywane w budŜecie dotyczą danego zadania. 

Zadania i wartości poszczególnych zadań uzupełniane są na etapie wypełniania BudŜetu 
szczegółowego, następnie automatycznie przenoszone są do BudŜetu ogólnego. 

4.1. Koszty ogółem – pole wypełniane automatycznie; następuje wyliczenie sumy pola 4.1.1 
Koszty bezpośrednie i 4.1.2. Koszty pośrednie. 

4.1.1. Koszty bezpośrednie – łączna wartość kosztów bezpośrednich – wyliczana 
automatycznie na podstawie Szczegółowego budŜetu. 

4.1.2. Koszty pośrednie – łączna wartość kosztów pośrednich – wyliczana 
automatycznie na podstawie Szczegółowego budŜetu. 

4.1.3. Udział cross-financingu w Kosztach ogółem – pole wyliczane automatycznie 

4.2. Wkład własny – naleŜy wskazać wartość wkładu własnego obliczonego zgodnie z 
niniejszymi Zasadami oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach PO KL. W 
przypadku projektu regionalnego ośrodka polityki społecznej – NIE DOTYCZY; 

4.3. Wnioskowane dofinansowanie – pole uzupełniane automatycznie jako Koszty ogółem 
wykazane w pkt 4.1 pomniejszone o Wkład własny (pkt 4.3). Wnioskowane dofinansowanie 
nie powinno przekraczać kwoty środków z dotacji określonej algorytmem w Planie działania, 
zaangaŜowane do realizacji projektu systemowego w danym roku budŜetowym. 

4.4. Oświadczam, Ŝe ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT i 
podatek ten jest kwalifikowalny/niekwalifikowalny – naleŜy skreślić odpowiednie słowa 
odpowiednio do kwalifikowania lub nie podatku od towarów i usług VAT w projekcie 
systemowym. 

4.5. Koszt przypadający na jednego uczestnika – pole wyliczane automatycznie. 

V. OŚWIADCZENIE  

NaleŜy uzupełnić datę wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. Podpisać wniosek i 
opieczętować. Wniosek powinna podpisać osoba wskazana w punkcie 2.6 wniosku 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

NaleŜy kaŜde z zadań zdefiniowanych w pkt 3.3 wniosku rozpisać na poszczególne składowe 
oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące realizacji projektu.  

 

SZCZEGÓŁOWY BUDśET PROJEKTU  

Wszystkie wydatki wykazane w budŜecie projektu, w  tym  opisane poniŜej w instrukcji, 
muszą spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach PO KL. 

Koszty bezpośrednie – naleŜy w kolumnie „kategoria wydatku” wskazać nazwę 
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poszczególnych zadań i w zaleŜności od tego, którego roku dotyczy wniosek  
o dofinansowanie projektu - odpowiednią wysokość kosztów w ramach danego zadania w 
danym roku; przy szacowaniu kosztów realizacji danego zadania moŜna wziąć pod uwagę 
następujące koszty: 

• W zadaniu 1: aktywna integracja, naleŜy wpisać koszt wsparcia wynikający  
z przemnoŜenia liczby osób objętych kontraktami, programami aktywności lokalnej lub 
programami integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przez 
kalkulowane kwoty wsparcia określone przez beneficjenta zgodnie z Zasadami np. 20 
osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x 6 000,00 zł = 120 000,00 zł.) oraz 20 
objętych programem aktywności lokalnej (20 x 4 000,00 zł. = 80 000,00 zł.). Podajemy 
łączną kwotę ryczałtową53 - 200 tys. zł.  

W tym zadaniu ujmowane są równieŜ koszty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku 
opłacania składek przez OPS za osobę wyrejestrowaną z PUP i uczestniczącą w projekcie. 
Kwota opłacana za ubezpieczenie zdrowotne jest częścią kwoty na osobę w projekcie ale 
nie stanowi instrumentu aktywnej integracji. 

MoŜliwe jest równieŜ wyliczenie budŜetu według kosztów rzeczywistych 
(nieryczałtowych) – na zasadach ogólnych jak dla projektów konkursowych, tj. ze 
szczegółowym pokazaniem kosztów projektu. W takim przypadku nie obowiązują limity 
na osobę określone w niniejszych zasadach.       

W zadaniu naleŜy równieŜ wykazać wydatki objęte regułą cross- financingu, w przypadku 
gdy beneficjent zakłada ich poniesienie.  

 

Uwaga! 
Wykazanie wydatków w ramach cross-financingu: 
- w przypadku rozliczania ryczałtowego naleŜy zapisać je w osobnej pozycji, ale nie naleŜy ich wliczać 
do kalkulowanego kosztu wsparcia. Przykładowo gdy przyjęto 6 000,00 zł na kontrakty dla 20 osób 
naleŜy zapisać dwie pozycje: pierwsza – kontrakty socjalne: 20 x6 000,00 zł = 120 000,00 zł oraz druga 
– zakup sprzętu: 1 x 3 000,00 zł = 3 000,00zł 
- w przypadku rozliczania szczegółowym budŜetem (poza ryczałtem) wydatki w ramach cross-financingu 
wykazuje się na zasadach ogólnych tj. jako koszty jednostkowe. 
- w przypadku, gdy beneficjent nie jest w stanie przewidzieć wydatków na cross-financing na etapie 
składania wniosku a w trakcie realizacji projektu wydatki te okaŜą się niezbędne, moŜliwe jest dokonanie 
zmiany w projekcie na zasadach ogólnych. 

 

• W zadaniu 2: praca socjalna - naleŜy wpisać, koszty wynagrodzenia pracowników 
pomocy społecznej bezpośrednio realizujących działania z zakresu aktywnej integracji w 
ramach realizacji projektu, wynikające z dodatkowych zadań oraz - w przypadku decyzji 
IP/IP2 - koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego lub doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych (wszystkie składniki wynagrodzenia z wyjątkiem składki pracodawcy 
na PFRON). W kosztach tych moŜna równieŜ wpisać koszt wyposaŜenia stanowiska pracy 
oraz koszty działania (np. koszt przejazdu)  pracownika/pracowników socjalnych i innych 
(prowadzących działania indywidualne lub programy) realizujących bezpośrednie 
działania na rzecz uczestników projektu.  

• W zadaniu 3: zasiłki i pomoc w naturze - naleŜy wpisać koszty zasiłków i pomocy  
w naturze, skalkulowanych zgodnie z liczbą osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

                                                           
53 Kwoty tej nie naleŜy rozumieć jako kwoty ryczałtowej, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (Podrozdział 4.2). Jej rozliczenie następuje na zasadach ogólnych, 
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. 
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projektu oraz dofinansowanie z PFRON; 

• W zadaniu 4: działania o charakterze środowiskowym – m.in. koszty spotkań, edukacji 
obywatelskiej, imprez związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej oraz 
inne wydatki związane z integracją społeczną; 

• W zadaniu 5: prace społecznie uŜyteczne – koszty realizacji prac społecznie uŜytecznych, 
w tym ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z niniejszymi Zasadami; 

• W zadaniu 654:: szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej – m.in. koszty 
szkoleń dla grup docelowych, obejmujący m.in. trenerów, materiały szkoleniowe, noclegi, 
dojazdy, wyŜywienie, koszty ewaluacji projektu oraz publikacji i dystrybucji wniosków  
z ewaluacji; 

• W zadaniu 7: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie – m.in. koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się 
specjalistycznym doradztwem dla gmin i powiatów, koszty podróŜy, sprzęt biurowy, 
komputerowy, materiały szkoleniowe dla doradztwa; 

• W zadaniu 8: studia dla kadr instytucji pomocy i integracji  społecznej – m.in. koszty 
opłat za studia, koszty dojazdów, noclegów;  

• W zadaniu 9: badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie – m.in. koszty 
związane z realizacją lub zleceniem badań i analiz społecznych w tym koszty osobowe, 
druku, przejazdów, wysyłki lub koszt zlecenia usługi; 

• W zadaniu 10: plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechnienia ekonomii 
społecznej w regionie – m.in. koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów 
informacyjnych i szkoleniowych, koszty spotkań informacyjnych, ogłoszeń prasowych, 
strony internetowej, konferencje, seminaria itp.; 

• W zadaniu 11:  kampanie promocyjno-informacyjne o zasięgu i charakterze regionalnym 
z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej – m.in. w tym koszty 
publikacji, spotów telewizyjnych i radiowych (dla kampanii regionalnych), konkursów np. 
dla dziennikarzy, najlepszych praktyk itp.   

• W zadaniu 12: rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku wykluczenia społecznego w regionie – m.in. koszty spotkań, konferencji, 
organizacji paktów i porozumień, konsultacji społecznych, publikacji. 

• W zadaniu 13: zarządzanie projektem – m.in. wynagrodzenie koordynatora projektu  
koszty komunikowania się z klientami pomocy społecznej, zakup sprzętu i wyposaŜenia 
na potrzeby projektu. 

W przypadku gdy którakolwiek z kategorii kosztów w ramach budŜetu szczegółowego objęta 
jest regułą cross-financingu lub stanowi zadanie zlecone w ramach projektu naleŜy odznaczyć 
odpowiednie pole na formularzu. 

 

Koszty pośrednie – naleŜy wskazać koszty pośrednie, zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL oraz dokumentem Zasady finansowania PO KL.  

Katalog zamknięty kosztów pośrednich wskazany jest w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków PO KL . Koszty pośrednie mogą być rozliczane na podstawie 
                                                           
54 Zadania 6-11 dotyczą projektu lub projektów realizowanych  przez regionalny ośrodek polityki społecznej; 
przedstawione przykładowe katalogi kosztów obowiązują niezaleŜnie od tego czy rops realizuje jeden czy dwa 
projekty. 
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ryczałtu lub rzeczywiście poniesionych wydatków. 
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Załącznik 4. Minimalny wzór umowy ramowej 

 

 

 

 

UMOWA RAMOWA 

  W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 55 

 

Nr umowy: 

Umowa ramowa Projektu systemowego: [Tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zawarta w ………………… [miejsce zawarcia umowy] w dniu … .................  pomiędzy: 

................................................................................................  [nazwa i adres instytucji], 

zwaną/ym dalej „Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)”56, 

reprezentowaną przez: 

……………………………… ........................................................................  

a 

[Gminą (powiatem) w imieniu, której/go działa – Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie - nazwa i adres, NIP i REGON] - zwany/zwane dalej 
„Beneficjentem”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………….………………………………. 

 

§ 1.  

Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy przyjmuje się, Ŝe: 

1) „Beneficjent” - oznacza ośrodek pomocy społecznej / powiatowe centrum pomocy 
rodzinie / miejski ośrodek pomocy społecznej (miejski ośrodek pomocy rodzinie); 

2) „Program” - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną 
decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 
r. nr K(2011) 9058; 

3) „Priorytet” - oznacza Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu; 

4) „Działanie” - oznacza Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
w ramach Programu; 

                                                           
55 Niniejsza umowa ramowa jest zakresem minimalnym, co oznacza, Ŝe  IP moŜe poszerzyć zapisy umowy 
ramowej o dodatkowe obowiązki. Jednocześnie zmiany dotychczasowych zapisów umowy ramowej wymagają 
zgody IZ. 
56 W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie delegowała zadań na Instytucję WdraŜającą (Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia), naleŜy w tekście umowy odpowiednio zamienić „Instytucja WdraŜająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia)” na „Instytucja Pośrednicząca”. 
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5) „Poddziałanie” - oznacza Poddziałanie … ….[Numer i nazwa] w ramach 
Programu; 

6) „Projekt systemowy” - oznacza projekt pt. [Tytuł projektu] realizowany w ramach 
Działania; 

7) „Partner” - oznacza instytucję lub typ instytucji wymienioną we wniosku, 
uczestniczącą w realizacji projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie  
z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie 
partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony57; 

8) „Koszty kwalifikowalne” - naleŜy przez to rozumieć koszty kwalifikowalne 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej 
Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 

9) „Instytucja Pośrednicząca” - oznacza [nazwa Instytucji Pośredniczącej]58; 

10) „Instytucja Zarządzająca” - oznacza Departament Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 

11) „Dane osobowe” - oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane 
przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz beneficjenta 
w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania59) nr 
…………_zawartego w dniu ……… w zakresie określonym w załączniku nr 2 do 
umowy; 

12) „Przetwarzanie danych osobowych” - oznacza to jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,  
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym; 

13) „Pracownik” - oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub 
stosunku cywilnoprawnego. 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 2. 

1. Projekt będzie realizowany przez:  ................60) 

2. Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
umowie. Jednocześnie Beneficjent oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią wytycznych, o 
których mowa w § 1 pkt 8, oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego 

                                                           
57 NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
58 NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. 
59 NaleŜy przywołać Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki jeŜeli stroną umowy o dofinansowanie jest Instytucja Pośrednicząca. 
60) NaleŜy wpisać nazwę Beneficjenta lub w przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta 
naleŜy  wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zaleŜności od statusu prawnego jednostki 
realizującej). JeŜeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 1 
naleŜy wykreślić. 
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stosować zasady w nich zawarte. 

3. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się powiadomić 
Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 8. 
Powiadomienie następuje w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty 
elektronicznej;  

4. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.200861 do 
…………62. 

 

§ 3. 

1. Realizacja Projektu systemowego następuje w pierwszym roku budŜetowym zgodnie  
z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr ... zwanym dalej ”wnioskiem”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku dokonania zmian w 
Projekcie systemowym na podstawie § 21 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do 
realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem. 

2. Projekt systemowy będzie realizowany w 200863 r. w oparciu o harmonogram załączony 
do wniosku. 

3. Realizacja Projektu systemowego w kolejnych latach budŜetowych następuje zgodnie  
z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu. 
Wnioski, o których mowa w zdaniu pierwszym, będą załączane do niniejszej umowy  
w formie aneksu. 

 

Finansowanie Projektu systemowego 

 

§ 4. 

1. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie (lub na okres 
dłuŜszy niŜ rok budŜetowy) na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu. 

2. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi 
dofinansowanie Projektu systemowego w łącznej kwocie nieprzekraczającej … PLN na 
rok ….. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi nie więcej niŜ … % 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu systemowego na rok ….., w tym: 

1) płatność ze środków europejskich w kwocie … PLN (słownie …); 

2) dotacja celowa z budŜetu krajowego w kwocie … .  PLN (słownie …). 

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ………… PLN 
(słownie: … ), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących 
źródeł: 

1) … w kwocie … PLN (słownie …);  
2) … w kwocie … PLN (słownie …). 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe kwotę przyznanego dofinansowania, o której 

                                                           
61 lub 1 stycznia 2009 r. i lat następnych, w zaleŜności od daty przystąpienia do projektu. 
62 Okres realizacji projektu systemowego nie moŜe przekraczać 30 .06.2015 r. 
63 NaleŜy wprowadzić właściwy rok w przypadku rozpoczęcia projektu po 2008 r. 
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mowa w ust. 2 proporcjonalnie obniŜyć, z zachowaniem udziału procentowego 
określonego w ust. 2. Wkład własny ze środków publicznych, który zostanie rozliczony w 
wysokości przekraczającej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze środków 
publicznych jest niekwalifikowalny64).  

4. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa  
w § 1 pkt 8, stanowią w …… r.  … % udokumentowanych i rozliczonych bezpośrednich 
wydatków projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych65. 

5. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie 
ze złoŜonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do 
umowy.66) 

 

§ 5. 

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 jest wypłacane w formie zaliczki w terminach i 
wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem ust. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dofinansowanie moŜe być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez 
beneficjenta. 

2. Dofinansowanie na realizację Projektu moŜe być przeznaczone na sfinansowanie 
przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o 
ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 467). 

3. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1,  
w porozumieniu z Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia); 

4. Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w 
harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1. 

5. Przekazanie dofinansowania na kolejny rok uzaleŜnione jest od wcześniejszego 
rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania 
otrzymanych w latach poprzednich (liczonych w sposób narastający). 

6. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, moŜe podlegać aktualizacji, 
szczególnie we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przed 
przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem niewyraŜenia sprzeciwu przez Instytucję 
WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 
2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

7. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy gminy 
(powiatu) jako rachunek transferowy: właściciel rachunku ...... 68. Jako rachunek bankowy 
wyodrębniony do obsługi projektu Beneficjent wskazuje następujący rachunek: właściciel 
rachunku:...... 69). 

                                                           
64) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 
65 NaleŜy usunąć w przypadku gdy beneficjent rozlicza koszty pośrednie na podstawie rzeczywiście 
poniesionych wydatków 
66 NaleŜy wykreślić, jeŜeli Beneficjent/partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. 
67) NaleŜy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja WdraŜająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) ograniczy moŜliwość kwalifikowania wydatków wstecz, ustęp naleŜy wykreślić.  
68 NaleŜy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 
69 NaleŜy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.  
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8. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy 
Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za 
pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, pod rygorem nieuznania 
poniesionych wydatków za kwalifikowalne70). 

9. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję WdraŜającą 
(Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zmianie numerów rachunków bankowych,  
o których mowa w ust. 7. 

10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków 
Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby 
moŜliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem. 

11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej 
części Projektu, za której realizację odpowiadają71). 

12. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję WdraŜającą (Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia) do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego 
mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 która nie 
zostanie wydatkowana do końca tego roku72). PowyŜsza kwota podlega zwrotowi na 
rachunek wskazany przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w 
terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

13. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 12, w części niewydatkowanej przed 
upływem …… dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 
181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi 
na rachunek wskazany przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 

14. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 12 podlega 
zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez 
Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 

15. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1, 
niewydatkowana z końcem roku budŜetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o 
którym mowa w ust. 7, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budŜetowym.  

 

§ 6. 

1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeŜeniem  
§5 ust. 4: 

1) złoŜenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o 
płatność sporządzonego przy uŜyciu aktualnej wersji aplikacji Generator 
Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję 
WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), dopuszcza się składanie 
wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem 
opatrzenia go podpisem zaufanym73 lub bezpiecznym podpisem 

                                                           
70) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
71) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
72 Zapisy ust. 10-12 dotyczą gdy  okres realizacji części projektu objęty wnioskiem o dofinansowanie przekracza 
31 grudnia danego roku; 
73) Pod pojęciem naleŜy rozumieć podpis złoŜony za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej  
np. ePUAP. 
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elektronicznym74, 

2) zatwierdzenie przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
stopnia) wniosku o płatność zgodnie z § 7 ust. 5 w wysokości co najmniej 70% 
kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania, 

3) w przypadku środków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1, realizacja zlecenia 
płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

4) w przypadku środków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2, dostępność 
środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji 
WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 

2. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 5 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o 
płatność75);  

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku 
bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 7, lub historii z tego rachunku 
bankowego76) oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych 
potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność77) a w 
przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem 
kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez 
Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o 
płatność78; 

3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z § 11 pkt 2 niniejszej 
umowy79). 

3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa 
w § 5 ust. 7: 

1) w zakresie środków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, w terminie płatności, 
o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących 
tych płatności, z zastrzeŜeniem ust. 1 pkt 3, przy czym Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przekazania Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do ……80) dni 
roboczych od dnia zatwierdzenia przez nią wniosku o płatność; 

2) w zakresie środków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w terminie płatności, 
o którym mowa w pkt 1, z zastrzeŜeniem ust. 1 pkt 4. 

 

                                                           
74) NaleŜy wykreślić, jeŜeli nie dotyczy. 
75) Niepotrzebne skreślić. 
76) Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki. Jednocześnie zamiast wyciągów 
bankowych beneficjent moŜe – za zgodą Instytucji Pośredniczącej / Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) 
– załączać zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem). 
77) O ile wymaga tego Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). 
78) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy IP podjęła decyzję o zniesieniu wymogu załączania wyciągów bankowych. 
79) NaleŜy wykreślić, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego. 
80) NaleŜy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie moŜe przekroczyć 5 dni roboczych. 
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§ 7. 

1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, w terminie …81) dni roboczych od zakończenia okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeŜeniem, Ŝe końcowy wniosek o płatność składany jest w 
terminie do 30 dni kalendarzowych  od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. 

2. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji 
formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni 
roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złoŜonej 
przez beneficjenta wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. Kolejne 
wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty 
ich otrzymania. W przypadku gdy:  

1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złoŜony został końcowy wniosek o 
płatność; 

2) Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w 
związku ze złoŜonym wnioskiem o płatność,  

termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji WdraŜającej 
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania 
zaleceń pokontrolnych. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w złoŜonym wniosku o płatność, Instytucja 
WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe dokonać uzupełnienia lub 
poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złoŜenia dodatkowych wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) moŜe wezwać beneficjenta do złoŜenia kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złoŜenia pisemnych wyjaśnień w 
wyznaczonym przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie, 
pod rygorem wstrzymania przekazania kolejnej transzy dofinansowania. 

5. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym 
zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym 
mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, 
zawierającą:  

1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 

2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o 
których mowa w § 4 ust. 2 oraz wkładu własnego82) wynikającą z pomniejszenia 
kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o 
których mowa w pkt 1. 

6. W przypadku niezłoŜenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% 
łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 
wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, 
przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, 

                                                           
81) NaleŜy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych (w przypadku 
projektów partnerskich, Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe wydłuŜyć 
odpowiednio termin złoŜenia wniosku). 
82) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 
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liczone od dnia przekazania środków do dnia złoŜenia wniosku o płatność. PowyŜszy 
przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy 
dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność. 

6a. Odsetki, o których mowa w ust. 6 podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany 
przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 

7. Beneficjent zobowiązuje się ująć kaŜdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność 
przekazywanym do Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w 
terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.    

8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w 
końcowym wniosku o płatność.  

9. Beneficjent jest zobowiązany do złoŜenia bilansu realizacji projektu według wzoru 
załączonego do umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o 
wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w ust. 5, za ostatni okres 
rozliczeniowy w danym roku budŜetowym. 

10. Weryfikacja spełnienia reguły proporcjonalności odnosi się do danego wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

 

§ 8. 

1. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe zawiesić uruchamianie 
transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 

1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w 
realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu 
wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową, 

2) utrudniania kontroli realizacji Projektu,  

3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, oraz 

4) na wniosek instytucji kontrolnych.  

2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym 
poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 

3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości, w terminie określonym 
w § 6 ust. 3. 

 

§ 9. 

1. JeŜeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych 
organów zostanie stwierdzone, Ŝe dofinansowanie jest przez Beneficjenta: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.), 

3) pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, 

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz  
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z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne 
wezwanie Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane 
przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w tym wezwaniu. 

4. Beneficjent dokonuje równieŜ zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie 
z § 13 ust. 4 oraz § 24 ust. 4.  

5. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, 
zgodnie z  zaleceniami Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 

 

§ 10. 

1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i  uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999. 

2. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem. 

3. Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po 
zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie 
podmiotowi niedziałającemu dla zysku. 

 

 

Monitorowanie projektu systemowego 

 

§ 11.  

Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu systemowego,  
w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 

2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji  
o wszystkich uczestnikach Projektu systemowego, zgodnie z zakresem informacji 
określonym w załączniku nr 2 do umowy; 

 

§ 12. 

1. W przypadku zlecania zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu 
wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeŜenia w umowie z wykonawcą prawa 
wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym 
dokumentów finansowych. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
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Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych  
z realizowanym Projektem systemowym. 

3. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 
zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, 
Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję WdraŜającą (Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych  
z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku 
zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłuŜenia terminu, o którym mowa w ust. 
2, Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie 
Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2. 

5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Instytucja 
WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się przechowywać przez 10 
lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo. 

 

Kontrola Projektu systemowego 

 

§ 13. 

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję WdraŜającą 
(Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu systemowego. 

2. Kontrola moŜe zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie 
podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 183), w siedzibie Partnerów84), jak i w miejscu 
realizacji Projektu. 

3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie 
dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu systemowego, o ile jest to 
konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie systemowym, w 
tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu 
realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów85) i wykonawców Projektu, przez cały okres 
ich przechowywania określony w § 12 ust. 2. 

4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1 mogą prowadzić do korekty wydatków 
kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.  

 

§ 14. 

1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji 
WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień 
związanych z realizacją Projektu systemowego, w terminie określonym w wezwaniu. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu systemowego, o którym mowa w § 
                                                           
83) NaleŜy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako 
Beneficjent 
84) NaleŜy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
85) NaleŜy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
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2 ust. 4 oraz w okresie wskazanym w § 12 ust. 2. 

 

§ 15. 86) 

1. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) moŜe dokonywać 
korekt finansowych. Przepisy § 9 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z 
realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na 
stronie internetowej Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres 
strony internetowej]. 

 

Realizacja projektu w partnerstwie oraz zlecenie zadania publicznego 

 

§ 16. 

1. W przypadku realizowania Projektu systemowego przez Beneficjenta działającego  
w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz 
partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy. 

2. Realizacja Projektu systemowego w partnerstwie oznacza iŜ wszyscy partnerzy są 
obowiązani do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej 
ewidencji wydatków Projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby była moŜliwa 
identyfikacja poszczególnych operacji księgowych w tej części projektu, za której 
realizację odpowiadają . 

3. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy 
Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami powinny być dokonywane za 
pośrednictwem rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2, oraz rachunku 
Beneficjenta pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne. 

 

§ 17. 

1. (uchylony) 

2. W przypadku zlecenia części zadań w ramach Projektu systemowego innym podmiotom 
spoza sektora finansów publicznych, Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeŜenia w 
umowie o realizacji zadania lub porozumieniu, prawa wglądu do dokumentów, w tym 
dokumentów finansowych partnera związanych z realizowanym Projektem. 

3. Umowa lub porozumienie musi przewidywać moŜliwość kontroli wszystkich 
dokumentów Partnera związanych z realizacją Projektu systemowego równieŜ przez 
Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione 
podmioty w zakresie prawidłowej realizacji Projektu systemowego. 

 

                                                           
86) Dotyczy Beneficjenta / Partnerów, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych.  



 65 

Ochrona danych osobowych 

§ 18 

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą i Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) z 
dnia …………………….. , nr ………… oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą o ochronie danych 
osobowych, Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) powierza 
Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji 
Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest 
zobowiązany złoŜyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. 
Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości 
w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy. 

4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych 
w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1024). 

5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych 
osobowych. 

6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym 
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja 
WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi. 

7. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) dopuszcza przetwarzanie 
powierzonych danych osobowych dodatkowo takŜe w innych niŜ Podsystem 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemach informatycznych, 
pod warunkiem, Ŝe Beneficjent zapewni, Ŝe system informatyczny słuŜący do 
przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone 
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4.. 

8. W stosunkach pomiędzy Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia), 
w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II Stopnia), za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta 
systemu informatycznego innego niŜ Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu 
informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, 
ponosi w całości Beneficjent. 

9. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji 
Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych 
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podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, 
w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak równieŜ podmiotom 
realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością 
prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem niewyraŜenia sprzeciwu przez 
Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych 
od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych 
do Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, 
Ŝe Beneficjent zawrze z kaŜdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych 
osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo 
zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4. 

11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 
Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne 
upowaŜnienie do przetwarzania danych osobowych. 

12. Imienne upowaŜnienia, o których mowa w ust. 11 są waŜne do dnia odwołania, nie 
później jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2020 r. UpowaŜnienie wygasa z chwilą ustania 
zatrudnienia upowaŜnionego pracownika. 

13. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji 
Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom 
imiennych upowaŜnień do przetwarzania danych osobowych. UpowaŜnienia przechowuje 
Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych 
oraz wzór odwołania upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych zostały 
określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy. 

14. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji 
Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, 
o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upowaŜnień 
do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie 
postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 

15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upowaŜnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 

16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków słuŜących zachowaniu przez 
pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych 
w poufności. 

17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
Stopnia) o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 
niewłaściwym uŜyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na kaŜde ich Ŝądanie, informacji 
na temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w 
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szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o kaŜdym przypadku naruszenia 
przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

19. Beneficjent umoŜliwi Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), 
Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upowaŜnionym, w miejscach, w których 
są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym 
mowa w ust. 4,  oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; 
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane 
podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 
kontroli. 

20. W przypadku powzięcia przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o raŜącym naruszeniu przez 
Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, 
Beneficjent umoŜliwi Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), 
Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upowaŜnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 19. 

21. Kontrolerzy Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji 
Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upowaŜnionych, mają w szczególności prawo: 
1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upowaŜnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane 
osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub 
innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszym Porozumieniem; 

2) Ŝądać złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 
pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 
słuŜącego do przetwarzania danych osobowych. 

22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy 
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych 
w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upowaŜnione albo przez 
inne instytucje upowaŜnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

23. Przepisy ust. 2-22 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez 
Partnerów projektu.87) 

 

Obowiązki informacyjne  

 

§ 19. 

1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu 

                                                           
87) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
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systemowego przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa  
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 
210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45  
z 15.2.2007, str. 4). 

2. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi 
obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu systemowego. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach 
dotyczących Projektu systemowego, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu systemowego oraz wyposaŜeniu 
finansowanym w ramach Projektu systemowego, zgodnie z wytycznymi, o których mowa 
w ust. 4. 

4. Beneficjent oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią Wytycznych dotyczących oznaczania 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na 
stronie internetowej Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres 
strony internetowej] oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego 
przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie systemowym i 
oznaczenia Projektu systemowego, tj. 

1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy; 

2) informowania uczestników Projektu systemowego o współfinansowaniu Projektu 
systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie 
współfinansowania Projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
i osiągniętych rezultatach Projektu systemowego. 

5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów 
dokumentów udostępnianych przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4. 

6. Beneficjent udostępnia Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), 
Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji 
Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, 
obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, 
materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu systemowego. 

 

Prawa autorskie  

 

§ 20. 

1. Beneficjent/ Partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją WdraŜającą (Instytucją 
Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
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utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na 
rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu 
pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w § 4. 

2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. 
opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeŜenia w umowie  
z wykonawcą, Ŝe autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi.  

 

Zmiany w Projekcie systemowym 

 

§ 21. 

1. Beneficjent moŜe dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 
pisemnej Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niŜ na 1 
miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji wniosków oraz przekazania 
aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3. 
Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i 
nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

2. Beneficjent moŜe dokonywać przesunięć w budŜecie projektu określonym we wniosku o 
sumie kontrolnej:  

1) ………………………………88) na rok ……; 

2) ………………………………91) na rok …… 

do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane są środki jak i 
do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez 
konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą:  

1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach 
Projektu; 

2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem; 

3) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi 
w ramach Projektu;89) 

4) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo.90) 

3. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekraczających 
10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez 
Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji WdraŜającej (Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia). 

4. Zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia personelu91) w ramach 
zadania odnoszącego się do zarządzania projektem wymaga zgody Instytucji WdraŜającej 

                                                           
88) NaleŜy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku. 
89) NaleŜy usunąć w przypadku gdy w ramach projekt nie będzie udzielana pomoc publiczna. 
90) NaleŜy wykreślić w przypadku gdy w ramach projektu wydatki nie są rozliczane ryczałtowo. 
91 Personel projektu rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO KL. 
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(Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 

5. W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu załoŜonych we wniosku 
rezultatów Projektu, Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma 
prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o 
płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. 
rezultatów. 

 

Rozwiązanie lub zawieszenie umowy 

 

§ 22. 

1. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe rozwiązać niniejszą 
umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niŜ 
określony w Projekcie lub niezgodnie z umową; 

2) Beneficjent złoŜy podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w 
celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy; 

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od 
ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji 
Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

2. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe rozwiązać niniejszą 
umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku; 

2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie 
zawinionych; 

3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 13; 

4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeŜeniem § 
5 ust. 6; 

6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  w zakresie, w 
jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; 

7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których 
mowa w § 14 ust. 1. 

3. Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) moŜe zawiesić niniejszą 
umowę, w przypadku gdy: 

1) beneficjent nie spełnia wymogu merytorycznego, o którym mowa w pkt. 4.4 Zasad 
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 

2) IP (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)  nie wyrazi zgody na kontynuację udziału w 
projekcie z powodu niespełnienia wymogu organizacyjnego, o którym mowa w pkt.. 
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4.4 Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. 

3) Beneficjent zrezygnuje w udziału w projekcie w danym roku kalendarzowym (nie 
złoŜy wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w danym roku 
kalendarzowym). 

 

§ 23. 
Umowa moŜe zostać rozwiązana na wniosek kaŜdej ze stron w przypadku wystąpienia 
okoliczności, które uniemoŜliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. 
W takim przypadku przepisy § 24 ust. 2 i § 25a stosuje się odpowiednio. 

 

§ 24. 
1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 22 ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest 

do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków 
dofinansowania.  

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 22 ust. 2, Beneficjent ma prawo do 
wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które 
odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu92), z zastrzeŜeniem § 4 ust 4.  

3. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, 
w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. 

4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na 
rachunek bankowy wskazany przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II 
stopnia) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania 
zwrotu w ww. terminie stosuje się przepisy § 9 umowy. 

 

§ 25. 
W przypadku zawieszenia realizacji projektu w trakcie jego trwania, Beneficjent 
zobowiązany jest dopełnić obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 25a. 

1. Rozwiązanie umowy, bez względu na to, czy następuje na podstawie § 22 ust. 1 lub 2 lub  
§ 23, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta wynikających z § 10, 12, 13, 18, 19 i 20, 
które zobowiązany jest on wykonywać w dalszym ciągu.  

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje sytuacji, gdy w związku z rozwiązaniem umowy Beneficjent 
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. 

 

 

 

                                                           
92) Projekt naleŜy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeŜeli zostały osiągnięte załoŜenia zgodne z regułą 
proporcjonalności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach PO KL.   
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Postanowienia końcowe 

 

§ 26. 

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez zgody Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). PowyŜszy 
przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa. 

2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z 
niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa.93) 

 

§ 27. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły 
i zasady wynikające z  Programu, a takŜe odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w 
szczególności: 
1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,  

2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),  

3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4); 

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964, poz. 93, z późn. 

zm.),  
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z 
późn. zm.),  

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.), 

6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 , poz. 1786), 

7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania 
informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 1539). 

                                                           
93) NaleŜy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
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§ 28. 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Instytucji WdraŜającej (Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia), za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów  
o finansach publicznych. 

 

§ 29. 

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie 
pisemnej. 

2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeŜeniem § 5 ust. 6 
oraz § 21 ust. 1. 

 

§ 30. 

1. Umowa została sporządzona w ................  94) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla kaŜdej ze stron95). 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: Wniosek; 

2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; 

3) załącznik nr 3: Harmonogram płatności; 

4) załącznik nr 4: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT96); 

5) załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu 
finansowo-księgowego97; 

6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika; 

7) załącznik nr 7: Wzór upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych na 
poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych 98; 

8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upowaŜnienia do przetwarzania danych 
osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych; 

9) załącznik nr 9 Bilans realizacji projektu systemowego. 

 

 

                                                           
94 NaleŜy wpisać liczbę egzemplarzy umowy. 
95 NaleŜy odpowiednio zmienić, w przypadku gdy umowa została sporządzona w więcej niŜ 2 egzemplarzach. 
96 Nie dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie będzie kwalifikował kosztu podatku VAT 
97 Nie dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z 
ewidencji księgowej projektu. 
98 Wszystkie załączniki do umowy ramowej stosowane są według wzoru  załączonego w Zasadach finansowania 
PO KL z wyjątkiem Bilansu realizacji projektu systemowego, który jest załączony w niniejszym dokumencie. 
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Podpisy: 

Instytucja WdraŜająca          Beneficjent 
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Załącznik 5. Wzór rocznego bilansu realizacji projektu systemowego 

 

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK …  
 

Beneficjent: …  

Tytuł projektu systemowego: … 

Numer projektu systemowego: …  

Numer umowy ramowej: … 

 

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO: 

 

Wydatki na rok …  Wydatki kumulatywnie   

Nazwa 
zadania w 
ramach 
Projektu  

Wydatki określone w 
zatwierdzonym  

wniosku o 
dofinansowanie 

realizacji projektu  

Wydatki 
zatwierdzone przez 

IP/IPII  

% realizacji  Wydatki określone w zatwierdzonych  
wnioskach o dofinansowanie 

realizacji projektu kumulatywnie 

Wydatki 
zatwierdzone przez  

IP/IPII 
kumulatywnie 

% realizacji  

Zadanie 
n 

      

Zadanie 
n+1 

      

Koszty 
pośrednie 

      

Łącznie:       

 

Wydatki na rok …  Wydatki kumulatywnie   

 Wydatki określone 
w zatwierdzonym  

wniosku o 
dofinansowanie 

realizacji projektu  

Wydatki 
zatwierdzone przez 

IP/IPII  

Wydatki określone w zatwierdzonych  
wnioskach o dofinansowanie realizacji 

projektu kumulatywnie 

Wydatki 
zatwierdzone przez  

IP/IPII 
kumulatywnie 

Dofinansowanie 
(PLN) 

    

Dofinansowanie 
(%) 

    

Wkład własny 
(PLN) 

    

Wkład własny 
( %) 

    

 

II. BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO 

Wypełniając poniŜsze tabele naleŜy stosować instrukcje zawarte w Zasadach sprawozdawczości PO 
KL. Tabele naleŜy wypełnić na podstawie danych zawartych w dotychczas zatwierdzonych i 
wprowadzonych do KSI SIMIK 07-013 wnioskach o płatność 
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M – MęŜczyźni, K – Kobiety 

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym bilansem (wg stanu na koniec tego okresu) 

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (kumulatywnie) 

 

Tabela 1. Przepływ uczestników projektu 

Liczba osób, które: 

Powróciły do projektu Rozpoczęły 
udział w 
projekcie Po zakończonym 

udziale w 
projekcie 

Po przerwanym 
udziale w 
projekcie 

Zakończyły udział 
w projekcie 

Przerwały udział 
w projekcie 

Kontynuuj ą udział 
w projekcie na 
koniec okresu 

rozliczeniowego 

 

 

Okres 

K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Rok…                   

Osiągnięta 
wartość 

kumulatywnie 

                  

Komentarz                   

 

Tabela 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie 

Rok…… 
Osiągnięta wartość  

Kumulatywnie Lp. Status osoby na rynku pracy 
K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Bezrobotni             

  w tym osoby długotrwale bezrobotne             

2 Osoby nieaktywne zawodowo             

  w tym osoby uczące lub kształcące się             

3 Zatrudnieni             

  w tym rolnicy             

  w tym samozatrudnieni             

  
w tym zatrudnieni  
w mikroprzedsiębiorstwach 

            

  
w tym zatrudnieni  
w małych przedsiębiorstwach 

            

  
w tym zatrudnieni  
w średnich przedsiębiorstwach 

            

  
w tym zatrudnieni  
w duŜych przedsiębiorstwach 

            

  w tym zatrudnieni w administracji publicznej             

  
w tym zatrudnieni w organizacjach 
pozarządowych 

            

4 Ogółem             
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w tym członkowie mniejszości etnicznych i 
narodowych 

            

  w tym migranci             

  w tym osoby niepełnosprawne             

  w tym osoby z terenów wiejskich             

Komentarz   

 

Tabela 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach 
wiekowych 15-24 i 55-64 lata 

Rok…… Osiągnięta wartość kumulatywnie 
L.p. Grupy wieku 

K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Osoby młode (15 – 24 lata) 
            

2 
Osoby w wieku starszym (55 
– 64 lata) 

            

3 
w tym pracownicy w wieku 
starszym (55-64 lata) 

            

Komentarz   

 

Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie 

Rok…… Osiągnięta wartość kumulatywnie 
L.p. Wykształcenia 

K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
podstawowe, gimnazjalne 
i niŜsze 

            

2 Ponadgimnazjalne             

3 Pomaturalne             

4 WyŜsze             

5 Ogółem       

Komentarz   

 

Tabela 5. Wskaźniki 

Rok… Osiągnięta wartość 
kumulatywnie 

 

lp 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Stopień 
realizacji 
wskaźnika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 

Liczba klientów pomocy 
społecznej, którzy 
zakończyli udział w 
projektach aktywnej 
integracji 

         

1. 

- w tym liczba osób z 
terenów wiejskich  
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2. 

Liczba klientów 
instytucji pomocy 
społecznej objętych 
kontraktami socjalnymi 

        

Liczba pracowników 
instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
bezpośrednio 
zajmujących się aktywną 
integracją, którzy w 
wyniku wsparcia z EFS 
podnieśli swoje 
kwalifikacje  

         

3. 

         

… Inne wskaźniki określone 
we wniosku o 
dofinansowanie 
realizacji projektu 

        

Komentarz         

 
 
 
 


