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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda 
Świlskiego na 16. posiedzeniu Senatu w dniu 14 października 2020 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie przedstawiam następujące informacje w zakresie 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wsparcie ekonomii społecznej w ramach obecnej 

perspektywy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odbywa 

się w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v Rozwój ekonomii społecznej (PI 9v). System 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), udzielających m.in. dotacji oraz 

wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

finansowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), dla których 

rolę Instytucji Zarządzających (IZ RPO) pełnią Urzędy Marszałkowskie. IZ RPO 

odpowiadają za ogłaszanie konkursów w ramach RPO, a także, będąc stroną umowy 

o dofinansowanie, podejmują bieżące rozstrzygnięcia w zakresie realizacji projektów. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) odpowiada za stworzenie ram 

wdrażania EFS w tym obszarze, które określono w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 (Wytyczne). Wytyczne podlegają okresowym 

modyfikacjom w związku np. ze zmianami w systemie wdrażania środków unijnych 

o charakterze horyzontalnym lub zmianami prawa czy dokumentów rządowych. Ostatnia 

zmiana w Wytycznych podyktowana była m.in. zmianami w Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES), który zgodnie z Umową Partnerstwa, wyznacza ramy 

wsparcia ekonomii społecznej ze środków EFS. IZ RPO może podjąć decyzję co do 

wdrożenia nowego brzmienia Wytycznych w projektach już realizowanych, jednak nie jest 
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to możliwe w sposób wybiórczy – konieczne jest tu wdrożenie pełnego brzmienia 

zaktualizowanych Wytycznych w danym obszarze wsparcia, w tym wypadku w zakresie 

działań dotyczących rozwoju ekonomii społecznej (PI 9v).

Ostatnie zmiany w Wytycznych wprowadziły do wsparcia w ramach PI 9v nowe 

rozwiązanie – tzw. stawkę jednostkową w dotacjach. Jego wprowadzenie wynika m.in. 

z horyzontalnych rozstrzygnięć dot. problemów z rozliczaniem podatku VAT w dotacjach, 

uzgodnionych z Komisją Europejską. Wprowadzenie najbardziej aktualnych Wytycznych 

w już realizowanych projektach musiałoby więc wiązać się także z wprowadzeniem stawek 

jednostkowych. Nie jest to jednak możliwe, gdyż ta metoda rozliczania nie została 

wskazana w dokumentacji danego naboru, który był ogłaszany przed jej wprowadzeniem. 

Zastosowanie stawki mogłoby narazić IZ RPO na zarzuty nierównego traktowania 

beneficjentów ponieważ w trakcie naboru taki sposób rozliczania projektu nie był możliwy. 

Mając na uwadze, że wprowadzenie stawki nie wiąże się bezpośrednio z głównymi 

zasadami realizacji projektów w tym obszarze i nie ma wpływu na stosowanie innych 

zasad wprowadzonych w nowelizacji z 2019 r., w przypadku naborów, w których nie 

przewidziano możliwości rozliczania wydatków stawką jednostkową, IZ RPO może podjąć 

decyzje o wprowadzeniu wszystkich zapisów aktualnych Wytycznych, z pominięciem 

wyłącznie tych, odnoszących się do stawek jednostkowych, we wszystkich projektach 

w danym naborze. To rozwiązanie umożliwi zachowanie zgodności z aktualnie 

obowiązującym dokumentem strategicznym dla tego obszaru (KPRES) i pozwoli na 

stosowanie definicji przedsiębiorstwa społecznego opisanych w wystąpieniu Pana 

Senatora, jak również zapewni równe traktowanie wszystkich podmiotów ekonomii 

społecznej. Należy jednak podkreślić, że ostateczna decyzja w zakresie zastosowania 

danej wersji Wytycznych należy do IZ RPO.

        Z poważaniem

        z up. Ministra

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Sekretarz Stanu

                                                                           w Ministerstwie Funduszy 
                                                                                     i Polityki Regionalnej

                                
  /podpisano elektronicznie/
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