
 

Załącznik nr 4 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -PUP 

 

Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe Wzór formularza 
na potrzeby przekazywania danych do przeanalizowania przez Komisję  

(art. 94 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów)  

 

Data złożenia propozycji  15 marca 2022 r. 

  

 

Niniejszy aneks nie jest wymagany w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania 
kosztów na poziomie Unii (SCO) ustanowionych w akcie delegowanym, o którym mowa w art. 94 
ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 
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A. Podsumowanie głównych elementów  

Prioryte
t   

Fundus
z 

Cel szczegółowy  Kategori
a regionu  

Szacunkow
y udział 
łącznej 
alokacji 

finansowej 
w ramach 
priorytetu, 
do którego 
stosowane 

będą 
uproszczon
e metody 

rozliczania 
kosztów 

(SCO), w % 

Rodzaj(e) operacji 
objętej(-ych) 

finansowaniem  

 

Wskaźnik 
uruchamiający 

refundację kosztów 
 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 
uruchamiająceg

o refundację 
kosztów  

 

Rodzaj SCO 
(standardow

e stawki 
jednostkowe

, kwoty 
ryczałtowe 
lub stawki 

ryczałtowe)  

 

Kwota (w 
EUR) lub 
wartość 

procentowa 
(w 

przypadku 
stawek 

ryczałtowych
) SCO  

 

     Kod
1 

Opis Kod2 Opis    

7. 
Kapitał 
ludzki 
gotowy 
do 
zmian 

EFS+ (a) poprawa 
dostępu do 
zatrudnienia i 
działań 
aktywizujących 
dla wszystkich 
osób 
poszukujących 
pracy, w 
szczególności 
osób młodych, 
zwłaszcza 
poprzez 
wdrażanie 
gwarancji dla 
młodzieży, 
długotrwale 

Region 
słabiej 
rozwinięt
y 

 

27,63% 
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Działania na 
rzecz poprawy 
dostępu do 
zatrudnienia 
 
Działania na 
rzecz 
promowania 
dostępu do 
zatrudnienia 
osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
 
Wsparcie 
szczególne na 
rzecz 

CR0
4 

Liczba osób 
pracujących, 
łącznie z 
prowadzący
mi 
działalność 
gospodarczą 
na własny 
rachunek po 
opuszczeniu 
programu  

 

Osoba Stawka 
jednostkowa  

13 375,59 
PLN 

                                                           
1 Oznacza kod dla wymiaru „Zakres interwencji” w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz w załączniku IV do rozporządzenia w sprawie EFMRA. 
2 Oznacza kod wspólnego wskaźnika, o ile ma zastosowanie. 
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bezrobotnych 
oraz grup 
znajdujących się 
w niekorzystnej 
sytuacji na rynku 
pracy, jak 
również dla 
osób biernych 
zawodowo, a 
także poprzez 
promowanie 
samozatrudnieni
a i ekonomii 
społecznej; 
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zatrudnienia 
ludzi młodych I 
integracji 
społeczno-
gospodarczej 
ludzi młodych 
 
Wsparcie na 
rzecz 
samozatrudnieni
a I zakłdania 
działalności 
gospodarczej 
typu start-up 
 
Wsparcie na 
rzecz 
dostosowania 
umiejętności i 
kwalifikacji 
zawodowych do 
potrzeb rynku 
pracy oraz na 
rzecz 
przepływów na 
rynku pracy 
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B. Szczegółowe informacje według rodzaj operacji (należy wypełnić dla każdego 
rodzaju operacji)  

 
Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu 
określenia poniższych kosztów uproszczonych?  
 
Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej: Nie  
 

1. Opis rodzaju operacji, w 
tym harmonogram wdrażania3  

 

Stawka jednostkowa dotyczy doprowadzenia do 
zatrudnienia osób aktywizowanych przez 
powiatowe urzędy pracy4 (dalej: PUP) ze środków 
Funduszu Pracy (dalej: FP) w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (dalej: EFS+) w okresie 
programowania 2021 – 2027, które realizowane 
będą w całym okresie programowania 
rozpoczynając od 1.01.2023 r. 
Wsparcie udzielane będzie zgodnie z ustawą 
regulującą kwestie związane z aktywną polityką 
rynku pracy5 oraz wytycznymi horyzontalnymi 
ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego.  
Stawka jednostkowa ma zastosowanie wyłącznie 
w projektach PUP finansowanych z FP, odnosi się 
wyłącznie do form pomocy stanowiących 
instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy z 
wyłączeniem robót publicznych ze względu na 
niekwalifikowalność tego rodzaju wsparcia. 
W projektach, w których stosowana będzie stawka 
jednostkowa, wystąpią formy wsparcia stanowiące 
pomoc de minimis (dofinansowanie podjęcie 
działalności gospodarczej, refundacja kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
czy subsydiowane zatrudnienie), która będzie 
udzielana w oparciu o przepisy wykonawcze do 
ustawy regulującej kwestie związane z aktywną 
polityką rynku pracy. Wystąpienie pomocy de 
minimis nie ma wpływu na wysokość 
przekazywanych środków, gdyż ww. formy 
wsparcia kierowane są do uczestników projektu, a 
nie do beneficjenta.  

                                                           
3 Przewidywana data rozpoczęcia wyboru operacji i przewidywana data ich ukończenia (zob. art. 63 ust. 5 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). 
4 W chwili przygotowywania metodyki, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409), za podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych są powiatowe urzędu pracy. W przypadku gdy w wyniku zmiany ustawy nazwa 
PUP ulegnie zmianie – zapisy metodyki będą odnoszone do tych podmiotów, niezależnie od ich nazwy. 
Aktualizacja metodyki w tym zakresie zostanie przeprowadzona przy najbliższej zmianie FERS. 
5 W chwili przygotowywania metodyki jest to ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzwgy4da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzwgy4da


 

5 
 

2. Cel szczegółowy  

(a) Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań 
aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących 
pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza 
poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, 
długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji  na rynku pracy, jak 
również dla osób biernych zawodowo, a także 
poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii 
społecznej. 

3. Wskaźnik uruchamiający 
refundację kosztów6  

 

WSKAŹNIK: 
Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność gospodarczą na 
własny rachunek po opuszczeniu programu. 
Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu 
osoby na rynku pracy po opuszczeniu programu, w 
stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do 
interwencji EFS+ (uczestnik niepracujący w chwili 
wejścia do programu EFS+).  
 
SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKA: 
Do wskaźnika wlicza się klientów PUP będących 
osobami niepracującymi na wejściu do projektu, 
którzy po uzyskaniu wsparcia EFS+ podjęli 
zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek) w okresie do czterech tygodni 
od zakończenia udziału w projekcie. Do wskaźnika 
wlicza się również osoby, które przerwały udział w 
projekcie w trakcie wsparcia z powodu podjęcia 
zatrudnienia. 
Pracujący to osoby, które wykonują pracę, za którą 
otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski 
lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 
zatrudnienie lub własną działalność, które jednak 
chwilowo nie pracują (ze względu na np. chorobę, 
urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 
szkolenie) – definicja osoby pracującej zgodna z 
definicją wskaźnika wspólnego określoną przez 
Komisję Europejską w dokumencie Programming 
period 2021-2027. Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy. European Social Fund 
Plus (ESF+). Shared Management Strand. 
Common indicators toolbox.  
 
MOMENT POMIARU: 
Wskaźnik mierzony jest do czterech tygodni od 
zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 
Jeżeli w tym czasie osoba nie podejmie 

                                                           
6 W przypadku operacji, w ramach których stosowanych jest kilka uproszczonych metod rozliczania kosztów, obejmujących 

różne kategorie kosztów, różne projekty lub kolejne etapy operacji, pola 3–11 należy wypełnić dla każdego wskaźnika 
uruchamiającego refundację kosztów. 
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zatrudnienia lub nie rozpocznie prowadzenia 
działalności gospodarczej stawka jednostkowa jest 
niekwalifikowalna. 
Przypadki losowe, np. śmierć uczestnika, nie są 
wliczane do wskaźnika. W przypadku 
nieosiągnięcia wskaźnika stawka jednostkowa nie 
jest kwalifikowalna. 
 
FORMA WSPARCIA: 
Instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy 
przewidziane w ustawie regulującej kwestie 
związane z aktywną polityką rynku pracy, z 
wyłączeniem robót publicznych (ze względu na 
niekwalifikowalność tego rodzaju wsparcia) 
realizowane przez PUPy i finansowane z FP. 

4. Jednostka miary wskaźnika 
uruchamiającego refundację 
kosztów  

Osoba 

5. Standardowa stawka 
jednostkowa, kwota 
ryczałtowa lub stawka 
ryczałtowa  

Stawka jednostkowa 

6. Kwota na każdą jednostkę 
miary lub wartość procentowa 
(w przypadku stawek 
ryczałtowych) SCO  

13 375,59 PLN 

7. Kategorie kosztów objęte 
stawkami jednostkowymi, 
kwotami ryczałtowymi lub 
stawkami ryczałtowymi  

 

Stawka jednostkowa to koszt doprowadzenia przez 
PUP do podjęcia zatrudnienia (w rozumieniu 
wskaźnika opisanego w punkcie 1.3)  przez daną 
osobę. Stawka jednostkowa pokrywa wszystkie 
koszty usług i instrumentów rynku pracy zgodnych 
z ustawą regulującą kwestie związane z aktywną 
polityką rynku pracy (z wyłączeniem robót 
publicznych), których sfinansowanie jest niezbędne 
w celu doprowadzenia osoby do zatrudnienia. 
W ramach stawki jednostkowej nie przewidziano 
wydatków w ramach cross-financingu oraz zakupu 
środków trwałych. W związku z powyższym stawka 
nie podlega monitorowaniu pod kątem limitu 
wydatków w ramach cross-financingu, czy środków 
trwałych, jako że takie wydatki nie będą ponoszone 
przez beneficjenta.  
W projekcie rozliczanym stawką jednostkową PUP 
nie jest analizowana kwestia kwalifikowalności 
podatku od towarów i usług VAT, gdyż 
uwzględniono ten aspekt w metodyce (patrz część 
C). Tym samym, w projekcie PUP nie będą 
wyamgane od beneficjentów oświadczenia o 
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kwalifikowalności podatku VAT. 

8. Czy wymienione kategorie 
kosztów pokrywają wszystkie 
wydatki kwalifikowalne w 
ramach danej operacji? (T/N)  

TAK 
Nie ma więc ryzyka podwójnego finansowania. 
 

9. Metoda korekt(y)7  

 

Stawka jednostkowa będzie indeksowana co roku 
w oparciu o dwa wskaźniki:  
1) wzrost/spadek przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce w oparciu o Komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego8 – w odniesieniu 
do tej części stawki, która jest przypisana do tego 
czynnika, oraz  
2) wzrost/spadek zasiłku dla bezrobotnych9 – w 
odniesieniu do tej części stawki, która jest 
przypisana do zasiłku dla bezrobotnych.  
Z uwagi na fakt, iż zasiłek dla bezrobotnych 
waloryzowany jest co roku z dniem 1 czerwca, 
weryfikacja zasadności indeksacji będzie 
przeprowadzana przez IK EFS każdego roku po 
opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy. 
Weryfikacja będzie dokonywana każdego roku do 
końca sierpnia.  
Stawka zostanie zindeksowana jeżeli co najmniej 
jeden z ww. wskaźników, tj. wartość przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce i/lub wartość zasiłku 
dla bezrobotnych obowiązujących w bieżącym 
roku, będą się różnić od wartości ww. 
wynagrodzenia i zasiłku w poprzednim roku.  
Instytucje Zarządzające będą informowane o 
wysokości zindeksowanej stawki jednostkowej w 
komunikacie, który będzie umieszczany na stronie 
internetowej IK EFS. 
Zindeksowana stawka jednostkowa będzie miała 
zastosowanie do wszystkich osób obejmowanych 
po raz pierwszy wsparciem w projektach (nowych i 
trwających) od 1 stycznia roku następującego po 
roku dokonania ostatniej indeksacji. Oznacza to 
możliwość zastosowania zindeksowanej stawki 
jednostkowej w projektach realizowanych, przy 
zachowaniu wymogu wyraźnego oddzielenia 

                                                           
7 W stosownych przypadkach należy wskazać częstotliwość i termin korekty oraz wyraźne odniesienie do 

konkretnego wskaźnika (w tym, w stosownych przypadkach, link do strony internetowej, na której opublikowano 
ten wskaźnik). 

8  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-
przecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2020-roku,271,30.html 

9 W każdym kolejnym roku kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązującego od dnia 1 czerwca jest ogłaszana 
przez ministra właściwego do spraw pracy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 
Polski”. 
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okresu, za który deklarowane są wydatki 
rozliczane z zastosowaniem zindeksowanej stawki 
(zindeksowana stawka stosowana wyłącznie do 
osób zrekrutowanych po zindeksowaniu stawki).  
Wprowadzenie zindeksowanej stawki jednostkowej 
będzie uzależnione ograniczone wyłącznie 
dostępną alokacją środków w ramach RPO na ten 
cel.  
Zmiany metodyki wyliczenia stawki jednostkowej 
dotyczącej doprowadzenia do zatrudnienia osób 
aktywizowanych przez PUP, w tym zmiany zasad 
indeksacji, mogą zostać dokonane podczas 
przeglądu śródokresowego. Ww. zmiana metodyki, 
w tym zmiana zasad indeksacji, może nastąpić w 
szczególności w przypadku istotnej zmiany 
założeń dotyczących sposobu świadczenia usług 
rynku pracy, zmian przepisów ustawy regulującej 
kwestie związane z rynkiem pracy w zakresie 
instrumentów rynku pracy. 
IK EFS będzie również monitorować wartości 
wydatków ponoszonych przez PUPy na 
poszczególne formy aktywizacji zawodowej. W 
sytuacji, gdy założenia niniejszej metodyki 
przestaną być adekwatne do struktury wydatków, 
IK EFS rozważy zmianę podejścia do ustalenia 
stawki jednostkowej doprowadzenia do 
zatrudnienia osób aktywizowanych przez PUPy, co 
będzie wymagało opracowania nowej metodyki i 
przedstawienia jej KE do ponownej akceptacji. 

10. Weryfikacja osiągnięcia 
jednostek  

– należy opisać, jaki(e) 
dokument(y)/system będzie(-
ą) wykorzystany(-e) w celu 
sprawdzenia, czy osiągnięto 
dostarczone jednostki  

– należy opisać, co będzie 
sprawdzane w trakcie 
weryfikacji zarządczych i 
przez kogo  

– należy opisać, jakie 
rozwiązania zostaną przyjęte 
w celu gromadzenia i 

Weryfikacja realizacji wskaźnika przez PUP będzie 
dokonywana na podstawie danych 
administracyjnych zgromadzonych w systemie 
SYRIUSZ (system teleinformatyczny Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Polsce), w którym zawarte są 
informacje pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (dalej: ZUS) o odprowadzonych 
składkach: 

 na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę / wykonywania pracy w ramach umów 
cywilnoprawnych, 

 składkach zdrowotnych z tytułu 
samozatrudnienia10.  

Dokumentem potwierdzającym realizację 
wskaźnika, tj. zmianę statusu osoby (uczestnika 

                                                           
10 W przypadku osób samozatrudnionych nie zakłada się weryfikacji odprowadzenia składki na ubezpieczenie z 

uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. z dnia 8 
grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność 
gospodarczą po raz pierwszy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy 
od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojtheydg
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przechowywania stosownych 
danych/dokumentów  

 

projektu) na rynku pracy, a tym samym 
potwierdzającym kwalifikowalność stawki 
jednostkowej będzie raport z systemu SYRIUSZ na 
podstawie danych z ZUS potwierdzający status na 
rynku pracy uczestników projektu po opuszczeniu 
programu. Raport będzie podlegał sprawdzeniu na 
etapie weryfikacji wniosku o płatność.  
Za weryfikację osiągnięcia jednostki pomiaru 
i kontrole odpowiada IZ lub IP. 
Weryfikacja wydatków obejmuje: 

 weryfikację wniosków o płatność, w których 
beneficjent rozlicza stawki jednostkowe, wraz z 
raportem z systemu SYRIUSZ, o którym mowa 
powyżej;  

 kontrolę na miejscu, tj. w siedzibie beneficjenta 
(odbywają się na określonych próbach i w 
przypadku ich realizacji weryfikowane są także 
na określonych próbach dokumenty źródłowe 
potwierdzające podjęcie zatrudnienia przez 
daną osobę i służące do rozliczenia stawek 
jednostkowych (dane administracyjne SYRIUSZ 
i ZUS).  

11. Możliwe niepożądane 
zachęty, środki łagodzące11 
oraz szacowany poziom 
ryzyka (wysoki/średni/niski)  

 

Ryzyka i metody ich złagodzenia: 
1. Ryzyko wystąpienia zjawiska creamingu.  
Rozliczanie stawki jednostkowej na podstawie 
wskaźnika rezultatu bezpośredniego dotyczącego 
podejmowania zatrudnienia/ pracy czy działalności 
gospodarczej przez uczestników projektów może 
prowadzić do kierowania wsparcia do osób, które 
nie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy i których aktywizacja zawodowa jest mniej 
wymagająca. W celu eliminacji tego ryzyka i 
zagwarantowania wsparcia również osobom z 
grup trudnych takich jak, np. długotrwale 
bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach, na 
poziomie wytycznych horyzontalnych dotyczących 
rynku pracy zostanie zawarty wymóg kierowania 
wsparcia do określonych grup docelowych. 
Zostanie to zagwarantowane poprzez 
wprowadzenie obowiązku określenia minimalnego 
poziomu uczestnictwa osób z danych grup w 
projektach PUP. Te poziomy będą zróżnicowane 
lokalnie w zależności od sytuacji na rynku pracy w 
danym powiecie.  
2. Ryzyko niewłaściwego zarządzania budżetem 

projektu.  
Konsekwencją wystąpienia takiego ryzyka może 
być sytuacja gdy w końcowym rozliczeniu projektu 

                                                           
11 Czy istnieją jakiekolwiek potencjalne negatywne skutki dla jakości wspieranych operacji, a jeśli tak, to jakie 

środki (np. zapewnienie jakości) zostaną podjęte w celu ograniczenia tego ryzyka? 
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łączne koszty rzeczywiste okażą się wyższe niż 
łączna wartość rozliczonych stawek. 
Konieczne będzie wskazanie beneficjentom przez 
IZ / IP konieczności właściwego zarządzania 
budżetem poprzez efektywne kierowanie osób do 
różnych, najbardziej właściwych dla nich form 
wsparcia projektu. W tym celu pomocne też będzie 
właściwe monitorowanie kosztów w stosunku do 
osiąganych efektów. 
3. Ryzyko nieujęcia w końcowym wniosku o 

płatność wszystkich kwalifikowalnych 
uczestników projektu.  

Przyjęty system rozliczania stawki na podstawie 
raportu wygenerowanego z systemu SYRIUSZ w 
przypadku osób, które podejmą zatrudnienie 
ostatniego dnia czwartego tygodnia a stawka z 
nimi powiązana rozliczana będzie we wniosku 
końcowym może uniemożliwić jej zakwalifikowanie. 
Pracodawca ma bowiem obowiązek zgłoszenia do 
ZUS pracownika w ciągu 7 dni od daty 
zatrudnienia. 
Dlatego też stawka jednostkowa powinna być 
rozliczana w momencie, gdy ZUS, z którego 
informacje czerpie SYRIUSZ,  odnotuje opłacenie 
składki za minimum 1 miesiąc.  
Ryzyko to może zostać wyeliminowane poprzez 
wprowadzenie dłuższego okresu na złożenie 
wniosku o płatność końcową, np. 30 – 45 dni, tak 
aby beneficjent miał szansę policzenia i wykazania 
w nim wszystkich ostatnich i kwalifikowalnych 
uczestników projektu. 
4. Brak znajomości mechanizmu stawek 

jednostkowych przez beneficjentów, a przez to 
niewłaściwe dokumentowanie oraz 
monitorowanie wydatków rozliczanych 
stawkami. 

Jako działanie mające na celu przeciwdziałanie 
zidentyfikowanemu ryzyku IZ / IP powinna 
prowadzić szkolenia dla PUP i tłumaczyć im jaki 
jest cel stosowania rozliczania za rezultaty i 
sposób weryfikacji osiągnięcia tego celu. 
Dodatkowo, na wszystkich poziomach zarządzania 
programem powinny być publikowane najczęściej 
pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące 
tego obszaru.   

12. Łączna kwota (krajowa i 
unijna) oczekiwanej na tej 
podstawie refundacji od 
Komisji  

160 864 562 euro 
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C: Obliczanie standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek 
ryczałtowych.  

1. Źródło danych wykorzystanych do obliczenia standardowych stawek 
jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, 
zgromadził i zapisał dane, miejsce przechowywania danych, daty graniczne, 
walidacja itd.):  

Stawka jednostkowa została wyliczona przez Instytucję Koordynującą EFS na 
podstawie raportów pt. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej, 
realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
za lata 2015 – 2019 publikowanych przez ministra właściwego do spraw pracy na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/efektywnosc-
form-promocji-zatrudnienia. 
Raporty za kolejne lata oraz dostępne w ich ramach dane obejmują: 
• ten sam katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, wykorzystywany 
przez PUP (tj. szkolenia, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, odbywanie 
staży u pracodawców, przyznawanie pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca bezrobotnych, 
przyznania bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej), 
• informacje na temat efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ww. podstawowych 
form aktywizacji zawodowej,  co zapewnia porównywalność danych w kolejnych 
latach. Opracowane dane i wyniki przeprowadzanych analiz prezentują ujęcie 
ogólnopolskie oraz regionalne, z uwzględnieniem podziału, m.in. na formy wsparcia i 
liczbę odbiorców. 
 
Do wyliczenia stawki jednostkowej przyjęto dane dotyczące:  
• efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej,  
• kosztów form podstawowej aktywizacji zawodowej ujmowanych w ww. raportach, 
tj.: koszty szkoleń, prac interwencyjnych, staży, dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy (w wyliczeniach nie 
uwzględniono wsparcia w postaci robót publicznych ze względu na ich 
niekwalifikowalność ze środków EFS); koszty dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy zostały  
pomniejszone o udział potencjalnie niekwalifikowalnej cześci podatku VAT. 

 
2. Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia na podstawie art. 94 
ust. 2 są właściwe dla danego rodzaju operacji:  
 

Metoda wyliczenia jednej krajowej stawki jednostkowej zapewnia wiarygodność 
danych, gdyż została oparta o dane statystyczne, publikowane w ciągu ostatnich 
pięciu lat przez ministra właściwego do spraw pracy w raportach pt. Efektywność 
podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
Zawierają one dane oraz wyniki analizy danych oparte na przekazywanych przez 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/efektywnosc-form-promocji-zatrudnienia
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/efektywnosc-form-promocji-zatrudnienia
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PUP sprawozdaniach (załącznik do formularza sprawozdawczego MRPiPS-02), które 
zawierają, m.in. koszty poszczególnych form aktywizacji zawodowej. Są to dane 
rzeczywiste, stąd stanowią właściwą bazę dla wyliczenia stawki jednostkowej do 
rozliczenia w projektach EFS+.  
Ponadto przyjęta metoda wyliczenia wartości stawki jednostkowej zapewnia równe 
traktowanie beneficjentów – PUP funkcjonujących na terenie całego kraju, którzy bez 
względu na swoje rozmieszczenie terytorialne w jednakowy sposób zobowiązani są 
do stosowania się do przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie rynku pracy w 
Polsce oraz stosują wynikające z niej, te same, usługi i instrumenty rynku pracy. 

 
3. Proszę określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia 
przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości danych. W stosownych przypadkach 
należy zastosować dane statystyczne i poziomy odniesienia oraz przedstawić je – na 
wniosek – w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.  
 

Punktem wyjścia do wyliczenia stawki jednostkowej było ustalenie średniej 
efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej na poziomie 
kraju za lata 2015-2019 stanowiącej iloraz wydatków FP na poszczególne 
podstawowe formy aktywizacji zawodowej poniesione w ww. okresie i liczby osób 
zatrudnionych po zakończeniu podstawowych form aktywizacji zawodowej w latach 
2015-2019 (przy czym wykluczono dane dotyczące zatrudnienia w ramach robót 
publicznych, ze względu na niekwalifikowalność tej formy wsparcia ze środków 
EFS+). 
Ze względu na to, że średni koszt doprowadzenia do zatrudnienia obejmował również 
środki wydatkowane na formy aktywizacji zawodowej, w przypadku których może 
wystąpić podatek VAT podlegający odliczeniu, tj. dotacja na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, konieczne było pomniejszenie stawki o wartość niekwalifikowalnej części 
podatku VAT (wartość podatku VAT możliwa do odzyskania) dla tych form wsparcia. 
W tym celu wykorzystano dane na temat wartości środków wydatkowanych w skali 
kraju na te formy wsparcia w analizowanych latach 2015-2019. Następnie: 
1) określono udział procentowy łącznych wydatków na dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w 
łącznych wydatkach na wszystkie podstawowe formy aktywizacji zawodowej w latach 
2015-2019;  
2) określono udział wydatków na podatek VAT w dotacjach na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 
stanowiska pracy przyznawanych podmiotom korzystającym z tych form wsparcia - 
przyjęto założenie, że kwota wydatkowana na dwie ww. formy powinna zostać 
pomniejszona o maksymalną kwotę podatku VAT, tj. 23% liczone od wartości netto; 
tym samym maksymalny udział podatku VAT został określony na poziomie 18,7% 
wartości brutto; 
3) oszacowano udział podatników VAT wśród podmiotów/osób, którym udzielono 
wsparcia na: 
• podjęcie działalności gospodarczej – 32,27%, który został wyliczony na podstawie 
danych z projektów PUP zebranych w ramach obliczania korekty systemowej 
dotyczącej niekwalifikowalnego udziału VAT w dotacjach na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej udzielanych w projektach pozakonkursowych finansowanych z EFS 
2014-2020 i wdrażanych przez PUPy w ramach PO WER (PI 8ii) i w 16 RPO (PI 8i); 
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• doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 75,92%, który wyliczono jako 
stosunek liczby czynnych podatników VAT według danych na koniec 2019 r. (1 679 
122 - zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21 grudnia 2020 r.) do liczby 
aktywnych przedsiębiorstw w 2019 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 
(2 211 604 zgodnie z pismem GUS z dnia 8 stycznia 2021 r.).;  
4) wyliczono średni jednostkowy koszt zatrudnienia z uwzględnieniem potencjalnego 
niekwalifikowalnego podatku VAT, który wyliczono poprzez pomnożenie średniego 
kosztu zatrudniania osoby przez udział wydatków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w łącznych 
wydatkach na aktywizację, przez maksymalny udział podatku VAT (18,70%) oraz 
udział podatników VAT (zgodnie z pkt 3), osobno dla ww. form wsparcia; o tak 
wyliczone korekty pomniejszono następnie średni koszt zatrudnienia (tzw. średni 
koszt zatrudnienia osoby po korekcie podatku VAT);   
5) przeprowadzono indeksację stawki jednostkowej w związku istotnym wzrostem od 
1.09.2020 r. kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz zmianą przeciętnego 
wynagrodzenia (ponieważ wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
oraz zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawą regulującą funkcjonowanie rynku 
pracy w Polsce determinuje koszt podstawowych form aktywizacji zawodowej 
realizowanych w ramach stawki jednostkowej); indeksację przeprowadzono w 
oparciu o wskaźniki: 
a) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w odniesieniu do części 
stawki jednostkowej dotyczącej kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz refundacji doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy12 - wzrost 
w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. wyniósł 5,07% (zgodnie z Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w 
2020 r. wyniosło 5167,47 zł13 wobec 4918,17 zł w 2019 r. ogłoszonych w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w 
sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.14), 
b) zasiłku dla bezrobotnych, z którym powiązana jest wysokość refundacji kosztów w 
ramach prac interwencyjnych, wysokość stypendium szkoleniowego i stypendium 
stażowego15 - wzrost w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. wyniósł 39,31 % (zgodnie z 
Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 
2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, Monitor Polski rok 2019 poz. 
417, od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. zasiłek ten wyniósł 861,40 zł wobec 
1 200 zł obowiązującej od 1 września 2020 r. zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 
czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1068).   
W oparciu o ww. wskaźniki zindeksowano stawkę jednostkową proporcjonalnie do 
udziału wydatków pochodnych od przeciętnego wynagrodzenia i wydatków 
pochodnych od zasiłku dla bezrobotnych w ogóle wydatków na aktywizację 
zawodową. 

                                                           
12 Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
13https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-
przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,273,8.html 
14https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-
przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2019-roku,273,7.html 
15 Zgodnie z art. art. 41 ust. 3,  51 ust. 1, art. 53 ust 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(stosowany ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz zasadę uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów). 

 

https://www.infor.pl/akt-prawny/MPO.2019.080.0000417,obwieszczenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wysokosci-zasilku-dla-bezrobotnych.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/MPO.2019.080.0000417,obwieszczenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wysokosci-zasilku-dla-bezrobotnych.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/MPO.2019.080.0000417,obwieszczenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wysokosci-zasilku-dla-bezrobotnych.html
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/covid-19-/
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4. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne 
były uwzględniane przy obliczaniu standardowych stawek jednostkowych, kwot 
ryczałtowych lub stawek ryczałtowych:  
 

Wysokość stawki jednostkowej została wyliczona na podstawie rzeczywistych 
danych pochodzących z oficjalnej sprawozdawczości PUP z ostatnich 5 lat 
uwzględnionych w opublikowanych w poszczególnych latach raportach pt. 
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej. W wyliczeniach nie uwzględniono kosztów wsparcia w 
postaci robót publicznych ze względu na jego niekwalifikowalność w ramach EFS+. 
Dodatkowo, w przypadku form wsparcia, dla których występuje podatek VAT, 
wartość tego wsparcia pomniejszono o potencjalnie niekwalifikowalny podatek VAT. 

 
5. Ocena przez instytucję(-e) audytową(-e) metody obliczania i kwot oraz rozwiązań 
mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób gromadzenia i 
przechowywania: 
 

Pismo z dnia 15.03.2022 r.sygn.DAS4.9011.9.2022.2.ASCZ. 

Na podstawie badania metodyki, Instytucja Audytowa potwierdziła, że stawka 
jednostkowa została ustalona zgodnie z art. 94 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, za 
pomocą rzetelnej,sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o dane 
statystyczne. 
Na podstawie badania metodyki stanowiącej podstawę ustalenia stawki jednostkowej 
Instytucja Audytowa potwierdziła, że proponowana metodyka jest zgodna  
z wymogami regulacyjnymi,w szczególności: 
a) Metoda obliczeń jest rzetelna, sprawiedliwa i weryfikowalna; 
b) Wykorzystane dane są oparte na danych statystycznych. Źródło danych zostało 
ocenione jakowiarygodne, a wykorzystane dane są adekwatne do rodzaju operacji; 
c) Kategorie / rodzaje kosztów brane pod uwagę przy ustanawianiu uproszczonej 
metody rozliczania kosztów są zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi 
zasadami kwalifikowalności,w szczególności określonymi w rozdziale III 
rozporządzenia ogólnego; 
d) Na podstawie dostępnych informacji o metodyce (zapisów metodyki oraz projektu 
danego programu) nie występuje ryzyko podwójnego finansowania tych samych 
wydatków; 
e) Ustalone kwoty / stawki są zgodne z przyjętymi założeniami i danymi 
wykorzystanymi do wyliczenia ww. kwot / stawek; 
f) Opis metody indeksacji zawiera wystarczające informacje na temat warunków i 
momentu jejzastosowania, warunki są jasne i mierzalne, a metoda została uznana za 
odpowiednią. 

Instytucja Audytowa potwierdziła, że w zakresie ustaleń zapewniających weryfikację, 
jakość,gromadzenie i przechowywanie danych, zaplanowano odpowiedni 
system/dokumentację wspierającą w celu potwierdzenia osiągnięcia kamieni 
milowych/ liczby jednostek oraz zostały określone odpowiednie zasady 
przechowywania danych/dokumentów. 
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Powyższe wnioski są oparte na ocenie obejmującej wszystkie istotne elementy 
zawarte w liście sprawdzającej służb audytu Komisji Europejskiej dotyczącej 
audytu/oceny uproszczonych metod rozliczania kosztów. 

OCENA IA: 

W oparciu o przeprowadzone czynności audytowe metodyka stawki jednostkowej na 
doprowadzenie do zatrudnienia osób aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy 
dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 została oceniona 
pozytywnie. 


