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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. 

Pytania i odpowiedzi. 

 

 

Problem: Na jakim etapie uczestnictwa osoby w projekcie badamy jej status i w jakim momencie należy 

ustalić pierwszy dzień formy wsparcia? Pierwszym dniem udzielonej formy wsparcia jest pierwszy dzień 

przystąpienia dziecka do żłobka, data podpisania umowy uczestnictwa w projekcie czy pierwsza 

refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3? 

Stanowisko IZ RPO WKP 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 za datę rozpoczęcia udziału w projekcie, co do zasady uznaje się datę 

przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu tj. moment podpisania umowy z 

rodzicem/opiekunem. Data rozpoczęcia udziału w projekcie może być zbieżna z momentem 

zrekrutowania do projektu, gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym 

etapie realizacji projektu. Wobec powyższego uczestnika projektu należy wykazać w systemie SL2014 

w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. Dodatkowo status uczestnika wskazuje 

się w chwili przystąpienia do projektu i nie ulega on zmianie, tj. nie podlega aktualizacji, nawet w 

przypadku powrotu danej osoby do projektu. 

 

 

 

Problem: Czy istnieje możliwość finansowania kosztów opieki dziecka w żłobku w przypadku, gdy 

matka dziecka, po urlopie rodzicielskim, przebywa na urlopie wypoczynkowym? Czy właściwe jest 

dokonanie refundacji kosztów od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku czy od dnia zakończenia 

urlopu wypoczynkowego matki? 

 

Stanowisko IZ RPO WKP 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w 

zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane m.in. do osób pracujących opiekujących się 

dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka lub wychowaniem 

dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ponadto należy wskazać, iż pracownikowi przysługuje prawo do 

corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie część urlopu 

wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany 

udzielić w terminie późniejszym.  

W opisanym przypadku refundacja kosztów związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku może nastąpić 
od pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce.  

 

 

Problem: Czy istnieje możliwość zatrudnienia przez rodzica 1 niani sprawującej opiekę nad dwójką 

dzieci (bliźniętami) i podpisanie 1 umowy uaktywniającej? Czy w związku z tym rodzic może otrzymać 

wsparcie pozwalające na sfinansowanie opieki nad dwójką dzieci, tj. łącznie max po 1600 zł (po 800 zł 

na każde dziecko) na pokrycie kosztów opieki w ramach 1 umowy z nianią? W przypadku wybrania 
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przez rodzica formy opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka – czy istnieje możliwość przyznania 

wsparcia finansowanego oddzielnie na każde dziecko w wysokości max. po 800 zł miesięcznie? 

Stanowisko IZ RPO WKP 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 pragnie wskazać, iż zgodnie z Regulaminem konkursu  

Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 wynagrodzenie niani sprawującej opiekę ponoszone jest zgodnie z 

umową o świadczenie usług, a w ramach projektu finansowany jest koszt wynagrodzenia niani  

do 800 zł na dziecko miesięcznie.  

Wobec powyższego, w przypadku bliźniąt koszt opieki może wynosić maksymalnie  

1 600,00 zł, a więc po 800,00 zł na dziecko. 

 

 

Problem: W jakiej sytuacji mamy do czynienia z finansowaniem kosztów działalności bieżącej miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków 

publicznych? Czy żłobki, które zostały utworzone z programu „Maluch” zalicza się do takiego 

finansowania? Czy otrzymana dotacja na utworzenie żłobka np. w ramach konkursu 5.2.1 RPO na lata 

2007-2013 także? Czy jeżeli w ramach programu „Maluch” rodzicowi obniżone zostało czesne, 

czy możemy dofinansować rodzicowi pozostała część do zapłaty? 

Stanowisko IZ RPO WKP  

Zgodnie z Regulaminem konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 kryterium dostępu B.1.8 stanowi, 

że zaplanowane w ramach projektu koszty związane z finansowaniem usługi opieki nad dziećmi do lat 

3 nie będą pokrywać kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna 

utworzonych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych w okresie 

realizacji tych projektów. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w ww. Regulaminie pod pojęciem miejsc 

opieki utworzonych w ramach innych projektów wspófinansowanych ze środków publicznych rozumie 

się miejsca utworzone w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Natomiast zapis: „koszt usługi 

opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych 

w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym samym 

okresie)” oznacza, że wyklucza się możliwość finansowania z projektu tych kosztów, które jednocześnie 

finansowane są z innych źródeł publicznych (uniknięcie podwójnego finansowania). W praktyce 

oznacza to, że ze środków projektowych pokrywana jest ta część kosztu usługi opieki nad dzieckiem, 

która nie jest pokrywana z innych środków publicznych (np. z Programu MALUCH czy dotacji z budżetu 

gminy). 

Jednocześnie w nawiązaniu do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zawartych w Podrozdziale 5.2 Warunki i 

procedury udzielania wsparcia informuję, iż wykluczają one możliwość pokrycia kosztów dotyczących 

świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 finansowanych z EFS. W praktyce oznacza to, że uczestnik 

projektu realizowanego w Podziałaniu 8.4.1. nie może skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach 

projektu finansowanego ze środków EFS dotyczącego tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w 

zakresie świadczenia usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, w okresie trwania tego projektu oraz w 

okresie jego trwałości z uwagi na fakt, iż miejsca utworzone w ramach projektu nie mogą być 
finansowane ze środków europejskich przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu. 

Ponadto IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 zwraca uwagę na fakt, iż wsparcie w ramach 

przedmiotowego konkursu skierowane jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 

wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3  
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3 

 

lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Wobec 

powyższego, do objęcia wsparciem nie kwalifikują się osoby, które w momencie rekrutacji  

do projektu powróciły już do pracy, miały zapewnioną opiekę nad dzieckiem w żłobku i opłacały czesne 

we własnym zakresie. 

 

 

 

 

Problem: Czy ojciec korzystający z części urlopu rodzicielskiego, z którego matka zrezygnowała 

na rzecz ojca może zostać objęty wsparciem w projekcie? 

Stanowisko IZ RPO WKP  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 pragnie wskazać, iż zgodnie z Regulaminem konkursu pokrycie kosztów związanych 

z bieżącym świadczeniem usługi opieki nad dziećmi do lat 3 jest dostępne dla osób fizycznych w wieku 

aktywności zawodowej, wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do 

lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych.  

W związku z faktem, iż ojciec korzysta z części urlopu rodzicielskiego, z której matka dziecka 

zrezygnowała na jego rzecz, objęcie go wsparciem w projekcie również jest możliwe. 

 

 

Problem: W momencie gdy do udziału w projekcie aplikują rodzice pozostający bez pracy, ale 

pobierający świadczenie rodzicielskie w związku z urodzeniem dziecka w wysokości 1000 zł 

miesięcznie, czy właściwe będzie zakwalifikowanie takiej osobny do grupy osób „pozostających bez 

pracy, w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym” i refundowanie kosztów opieki nad 

dzieckiem po ustaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego? Czy osoba taka będzie kwalifikowała się 

do grupy osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim? Ponadto, czy 

jeśli rodzic zakwalifikuje się do projektu jako osoba pracująca, a w trakcie udziału w projekcie straci 

pracę, czy istnieje możliwość objęcia go działaniami aktywizacyjnymi wspomagającymi ponowny powrót 

na rynek pracy? 

Stanowisko IZ RPO WKP  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 pragnie wskazać, iż zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które 

są bezrobotne w rozumieniu definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 

bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba 

bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od 

pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym należy ją 

traktować jako osobę bezrobotną. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 osoba niepracująca może 

zostać uznana za osobę bierną zawodowo – bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 

zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

W przedmiotowej sytuacji rodzic dziecka pozostaje bez pracy i pobiera świadczenie 

rodzicielskie w związku z urodzeniem dziecka, które nie jest finansowane przez pracodawcę. W związku 

z faktem, iż dana osoba nie pracuje należy zakwalifikować ją do osób wyłączonych z rynku pracy, które 

w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy. 

PROBLEM 6 

PROBLEM 5 
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Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie osób opiekujących się dziećmi w wieku do 

lat 3 w powrocie na rynek pracy może odbywać się m.in. poprzez: działania aktywizacyjne i/lub 

szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy – typ 5 projektów (jako uzupełnienie 

pozostałych działań określonych w typach 1-4 projektów). 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wsparcie w postaci pokrycia kosztów związanych z bieżącym 

świadczeniem usługi opieki oraz jego uzupełnienie (o ile potrzeba taka zostanie zdiagnozowana) mają 

w konsekwencji umożliwić powrót na rynek pracy. Intencją jest kierowanie wsparcia do osób, które aby 

powróciły na rynek pracy wymagają poza zapewnieniem opieki nad dzieckiem, również wsparcia 

w ramach poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy, gdyż ze względu  

na braki w tym zakresie są zagrożone pozostaniem bez pracy. Działania aktywizacyjne danego 

uczestnika projektu uzupełniają wsparcie tejże osoby w zakresie sfinansowania kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 3. 

Ponadto zgodnie z ww. regulaminem działania aktywizacyjne nie są wsparciem obligatoryjnym 

i muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb wskazanych uczestników projektu. Przy czym wsparcie 

udzielane w ramach projektów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników 

projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do 

wykonywania danego zawodu. Stąd mając na względzie udział w projekcie osób pozostających bez 

zatrudnienia, wnioskodawca powinien szczególnie zbadać ich bariery w powrocie na rynek pracy  

i odpowiednio uzasadnić zaplanowane w projekcie działania (lub ich brak). 

Wobec powyższego w sytuacji, gdy uczestnik projektu w chwili przystąpienia do projektu 

posiada status osoby pracującej, a w trakcie trwania projektu straci pracę stając się osobą bezrobotną, 

wskazaną osobę można objąć wsparciem w formie działań aktywizacyjnych, po przeprowadzeniu 

szczegółowej diagnozy dotyczącej sytuacji danej osoby. Jednocześnie zgodnie z Podręcznikiem 

Beneficjenta w ramach EFS status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu nie ulega 

zmianie, tj. nie podlega aktualizacji, nawet w przypadku powrotu danej osoby do projektu. 

 

 

Problem: Czy zapis w Regulaminie konkursu: „Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia” jest 

obligatoryjny? Czy jeśli do takich działań zostanie zaangażowana osoba fizyczna nie będąca 

przedsiębiorcą, to podstawą wykonywania usług może być umowa cywilno-prawna (bez obowiązku 

wpisu do rejestru agencji zatrudnienia)?  

Stanowisko IZ RPO WKP  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, 

doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. 

Wobec powyższego, w celu zapewnienia wysokiej jakości działań realizowanych w ramach projektów, 

IZ zamieściła ww. zapis w Regulaminie konkursu i jest on obligatoryjny, wobec czego nie ma możliwości 

świadczenia w ramach niniejszego projektu usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 

poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. 

 

PROBLEM 8 

PROBLEM 7 
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Problem:  Jeśli w projekcie zrekrutujemy deklarowaną liczbę uczestników w grupach powracających 

do pracy i pozostających bez pracy to czy w sytuacji niewykorzystania planowanej w projekcie kwoty 

dofinansowania i powstania w związku z tym oszczędności, z powodu np. mniejszych niż zakładano 

kosztów opieki, krótszego niż 12 m-cy okresu refundacji lub niższych kosztów szkoleń zawodowych itp., 

możemy prowadzić rekrutację uzupełniającą w trakcie realizacji projektu? Z zachowaniem proporcji 70% 

uczestników projektu z danej grupy objętej wsparciem. 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu kryterium dostępu B.1.12 stanowi, że projekt zakłada uczestnictwo 

nie więcej niż 70% osób, które zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie 

macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami 

pracującymi) oraz nie więcej niż 70% osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem 

opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w tym 

osoby przebywające na urlopie wychowawczym). 

W opinii IZ w przypadku powstałych w projekcie oszczędności zasadne jest przeprowadzenie rekrutacji 

uzupełniającej, w celu zrekrutowania dodatkowej liczby uczestników, przy zachowaniu ww. proporcji 

uczestników, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. Zwrócić należy jednak uwagę, iż obowiązkiem 

Beneficjenta jest dostosowanie takich form wsparcia uczestników wyłonionych w ramach uzupełniającej 

rekrutacji, których zakres będzie racjonalny i efektywny na danym etapie realizacji projektu.  

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

             

Problem 9: Czy w sytuacji gdy dziecko w wieku do lat 3 zostało już umieszczone w żłobku lub 

w klubie dziecięcym to kandydat na uczestnika projektu, który w momencie przystąpienia do projektu 

jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo może skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem 

oraz wziąć udział w działaniach aktywizacyjnych? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 wsparcie w ramach 

przedmiotowego konkursu skierowane jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 

wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających 

na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych. Wobec powyższego do 

objęcia wsparciem w ramach przedmiotowego projektu nie kwalifikuje się osoba, która w momencie 

rekrutacji do projektu miała zapewnioną opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym i opłacała 

czesne we własnym zakresie. 

             

            

   

Problem: Czy możemy udzielić wsparcia na dwoje dzieci w przypadku osoby przebywającej aktualnie 

na urlopie macierzyńskim? Przy czym jedno z dzieci w wieku 1 roku zostanie umieszczone w żłobku, 

drugie w wieku 2,5 roku zostanie pod opieką niani. Czy prawidłowa będzie decyzja o refundacji kosztów 

opieki nad dwójką dzieci w opisanym przypadku?  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu maksymalny koszt opieki nad dzieckiem musi opierać się 

o rzeczywiste koszty ponoszone w danej placówce, zgodnie z obowiązującym cennikiem/regulaminem, 

PROBLEM 9 

PROBLEM 10           
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finansowane w ramach projektu opieka nad dzieckiem w żłobku do wysokości 800 zł na dziecko 

miesięcznie (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest 

finansowane dla jednego uczestnika tylko raz). Kosztem niekwalifikowalnym jest koszt zajęć 
dodatkowych, które nie wchodzą w koszt podstawowej opieki. Ponadto w ramach projektu finansowany 

jest koszt wynagrodzenia niani również do wysokości 800 zł na dziecko miesięcznie. W związku z 

powyższym w opinii IZ, w przypadku wskazanego uczestnika możliwe jest udzielenie wsparcia na 

dwójkę dzieci w ramach niniejszego projektu.   

 

 

Problem: Czy dopuszczalna jest sytuacja, że miejscem opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat będzie 

przedszkole, które formalnie nie ma klubu dziecięcego, ale gwarantuje opieką nad dzieckiem od 

przykładowo 25 roku? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje 

opiekę nad dzieckiem w żłobku, opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym, wynagrodzenie opiekuna 

dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu 

bądź wynagrodzenie niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157). Wobec powyższego objęcie dziecka do lat 3 opieką przedszkolną nie kwalifikuje się do 

objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu.   

 

  

Problem: Do jakiego wieku dziecka możemy realizować refundację kosztów opieki? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z kryterium dostępu B.1.3 wskazanym w regulaminie konkursu koszty związane z bieżącym 

świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Zapisy ustawy  o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3 stanowią, iż  opieka  nad  dzieckiem  może  

być sprawowana  do  ukończenia  roku  szkolnego,  w  którym  dziecko  ukończy  3  rok  życia  lub  w 

przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku  

życia. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej:  wyjątkowo, w 

przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest 

korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku  życia.  Należy  

pamiętać  o  tym,  że  warunki  przyjmowania  dzieci do  żłobka  określa  statut żłobka. Więc jeżeli statut 

pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4 roku życia) i są wolne miejsca, a rodzice takiego 

dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi żłobka oświadczenie o 

przeszkodach  uniemożliwiających  bądź  utrudniających  objęcie  dziecka wychowaniem 

przedszkolnym. 

            

            

   

Problem: Jaka data początkowa dla określenie kwoty miesięcznej refundacji jest prawidłowa w sytuacji, 

jeśli opiekun dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, a bezpośrednio po zakończeniu tego urlopu 

wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy i w tym czasie jeszcze chce opiekować się swoim dzieckiem, 

a dziecko umieszcza pod opieką następnego dnia po zakończeniu urlopu wypoczynkowego? 

PROBLEM 12           

PROBLEM 10           

PROBLEM 11           
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Czy można w takich przypadkach zapisywać w umowie termin wskazany przez uczestnika projektu, tj. 

po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego udzielonego 

uczestnikowi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub nawet w trakcie tego urlopu?   

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w 

zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane m. in. do osób pracujących opiekujących się 

dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka lub wychowaniem 

dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. − Kodeks pracy. Ponadto należy wskazać, iż pracownikowi przysługuje prawo do 

corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie część urlopu 

wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany 

udzielić w terminie późniejszym. Wobec faktu, iż w przedstawionym przypadku wskazana osoba kieruje 

dziecko pod opiekę następnego dnia po zakończeniu urlopu wypoczynkowego, finansowanie opieki nad 

dzieckiem jest możliwe od pierwszego dnia przebywania dziecka np. w żłobku, na podstawie 

dokumentacji podmiotu, który świadczy usługi opieki nad dzieckiem, potwierdzającej koszt opieki i 

wyżywienia obowiązujący w placówce.  

 

 

Problem: Co w przypadku, kiedy uczestnik projektu w trakcie jego realizacji będzie otrzymywał  

wsparcie w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem oraz skorzysta z udziału w ścieżce 

aktywizacyjnej, a jednocześnie będzie starał się w PUP o dotację w celu założenia działalności 

gospodarczej i otrzyma ją – czy taka osoba spełniać będzie nadal kryteria kwalifikowalności w projekcie 

albo czy uczestnik przestanie być kwalifikowany w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji? 

Jak zapobiec takim sytuacjom jeśli nie będą one prawidłowe pod względem formalno-prawnym? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 wsparcie w ramach 

przedmiotowego konkursu skierowane jest do osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 

wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających 

na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych. Co do zasady, 

kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej 

formy wsparcia w ramach projektu.  

Obowiązkiem Beneficjenta jest odpowiednie zbadanie kwalifikowalności uczestnika przed jego 

przystąpieniem do projektu i określenie jego statusu na rynku pracy. W opisanym przypadku uczestnik 

będzie traktowany jako osoba bezrobotna. Istotnym będzie potwierdzenie przez uczestnika gotowości 

do powrotu na rynek pracy poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach aktywizacyjnych. Okoliczności 

uniemożliwiające aktywne uczestnictwo we wsparciu realizowanym w ramach projektu (np. udział w 

działaniach aktywizacyjnych realizowanych przez PUP w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej) winny wykluczać taką osobę ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.  

Dodatkowo należy zauważyć, iż osoba, która otrzyma wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej nie będzie mogła być wykazana w ramach wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z kryterium efektywności zatrudnieniowej 

wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej (zarówno w ramach projektu, którego pomiar dotyczy, jak również w ramach innego 

projektu współfinansowanego z EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot). 

PROBLEM 13           
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Problem: Czy dopuszczalna jest sytuacja, że uczestnik korzystający ze ścieżki aktywizacyjnej, który 

otrzyma ofertę pracy i podejmie ją zanim ukończy wszystkie działania planowane w ścieżce 

aktywizacyjnej (np. skorzysta z jednego wsparcia grupowego, a planowane są np. 2 lub skorzysta tylko 

z poradnictwa zawodowego i nie skorzysta ze wszystkich zaplanowanych form aktywizacji), czy w takiej 

sytuacji do projektu powinna być przyjmowana kolejna osoba? 

Czy uczestnik zakwalifikowany do udziału w ścieżce aktywizacyjnej musi zrealizować wszystkie 

zaplanowane dla niego działania w indywidualnym planie działania i wziąć udział we wszystkich 

szkoleniach, które zaplanowano w projekcie oraz wynikających z IPD? 

Jak taka sytuacja będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych wskaźników rezultatu oraz wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej? 

Czy takiej osobie (która podejmuje pracę w trakcie działań aktywizacyjnych) możemy w dalszym ciągu 

refundować koszty opieki nad dzieckiem, do okresu 12 miesięcy? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie udzielane w ramach projektu winno być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników. Działania aktywizacyjne nie są wsparciem obligatoryjnym 

i muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników. W związku z powyższym w opinii IZ 

w przypadku, gdy uczestnik projektu znajdzie pracę przed skorzystaniem ze wszystkich form działań 

aktywizacyjnych, koszty z nimi związane są uzasadnione i kwalifikowalne do momentu zakończenia 

rozpoczętej formy wsparcia. Ponadto w kontekście zaplanowanych wskaźników rezultatu oraz 

wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, w przypadku uczestnika projektu, który w trakcie wsparcia 

znajdzie zatrudnienie uznaje się, iż zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką 

uczestnictwa, osiągając cel główny projektu, którym jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących 

funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Dodatkowo w opinii IZ zgodnie z Regulaminem konkursu 

uczestnikowi projektu, który w trakcie działań aktywizacyjnych podejmie pracę, tym samym osiągając 

cel główny projektu, możliwe jest refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat trzech, do okresu 

12 miesięcy.  

 

 

Problem: Co w sytuacji gdy uczestnik, który wrócił do pracy po urlopie macierzyńskim zmieni miejsce 

pracy lub będzie pozbawiony pracy w okresie realizacji projektu. Czy status uczestnika projektu może 

ulec zmianie w trakcie realizacji – czy może on wejść na ścieżkę aktywizacyjną i skorzystać z możliwych 

do realizacji w danym momencie form wsparcia? Jak to wpływa na osiągnięcie wskaźników rezultatu? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu skierowane jest do 

osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych. Status uczestnika badany jest w momencie 

przystąpienia do projektu i nie podlega aktualizacji, jednakże wskazanym jest aby wsparcie było 

dostosowywane do aktualnej sytuacji uczestnika. Wobec powyższego w opinii IZ osoba, która   utraci 

zatrudnienie w okresie trwania projektu może zostać objęta dodatkowym wsparciem adekwatnym do jej 

aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

PROBLEM 14           

PROBLEM 14           
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Problem: Kandydat na uczestnika projektu przebywa na urlopie wychowawczym, będzie 

zakwalifikowany do grupy biernej zawodowo i kwalifikuje się do udziału w ścieżce aktywizacyjnej. A co 

w przypadku kiedy taka osoba powróci do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego i nie przejdzie 

ona całej ścieżki aktywizacyjnej lub jej w ogóle nie rozpocznie (z uwagi na powrót do pracy)? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie udzielane w ramach projektu winno być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników. Działania aktywizacyjne nie są wsparciem obligatoryjnym 

i muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników. W związku z powyższym w opinii IZ 

w przypadku, gdy uczestnik projektu znajdzie pracę przed skorzystaniem ze wszystkich form działań 

aktywizacyjnych, koszty z nimi związane są uzasadnione i kwalifikowalne do momentu zakończenia 

rozpoczętej formy wsparcia. Jednocześnie w przypadku, gdy wskazany uczestnik nie rozpocznie 

wsparcia w postaci działań  aktywizacyjnych, Beneficjent nie poniesie związanych z nimi kosztów.  

            

            

   

Problem: Jaki jest status osoby oraz do jakiej grupy kandydatów na uczestników projektu należy ją 

zakwalifikować w sytuacji jeśli prowadziła ona działalność gospodarczą i z chwilą urodzenia dziecka ją 

zawiesiła, przebywa na urlopie macierzyńskim i nie ma żadnej gwarancji zatrudnienia (po zakończeniu 

urlopu będzie osobą bezrobotną lub bierną zawodowo). Czy taka osoba ma status zatrudnionej/ 

prowadzącej działalność gospodarczą?  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  z  udziałem  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: osoby  prowadzące  działalność  na  

własny  rachunek  –  prowadzące  działalność  gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową – są również uznawane za pracujących. Z informacji wynika, iż wskazana osoba zawiesiła, 

a nie zamknęła działalność gospodarczą, którą prowadziła do momentu urodzenia dziecka oraz pobiera 

do czerwca zasiłek macierzyński. W związku z powyższym osobę taką, należy traktować jako 

posiadającą status osoby pracującej. W opinii IZ status uczestnika kwalifikujący do objęcia wsparciem 

winien zostać zbadany bezpośrednio przed podpisaniem umowy z uczestnikiem, a obowiązek ten 

spoczywa na Beneficjencie.  

            

            

  

Problem: Czy można zakwalifikować do udziału w ścieżce aktywizacyjnej kandydata, który miał swoją 

działalność gospodarczą, a zakończy tę działalność po wykorzystaniu przysługującego zasiłku 

macierzyńskiego. Kandydat jest zainteresowany udziałem w ścieżce aktywizacyjnej z powodu 

nieopłacalności prowadzonej działalności i konieczności jej zamknięcia.  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu skierowane jest do 

osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych. Jednocześnie zgodnie z ww. regulaminem intencją 

PROBLEM 15   

PROBLEM 16   

PROBLEM 16   
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jest kierowanie wsparcia do osób, które aby powróciły na rynek pracy wymagają poza zapewnieniem 

opieki nad dzieckiem, również wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz 

pośrednictwa pracy, gdyż ze względu na braki w tym zakresie są zagrożone pozostaniem bez pracy. W 

związku z powyższym w opinii IZ wskazana w zapytaniu osoba może zostać objęta dodatkowym 

wsparciem w ramach przedmiotowego projektu adekwatnym do jej aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

            

            

  

Problem: Czy spełniającym wymogi kwalifikowalności będzie kandydat na uczestnika projektu 

pracujący w trakcie urlopu macierzyńskiego na umowę zlecenie?  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 wspieranie aktywizacji 

osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy odbywa się m.in. poprzez 

finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług 

opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej 

wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających 

na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.  

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 wskazują, iż osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, gdzie pracodawca zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i okres ten obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane 

za „osoby pracujące”. Wobec powyższego uczestnictwo w projekcie osób posiadających status 

pracownika winno być uzasadnione gotowością do powrotu do pracy, co jest równoznaczne z 

przerwaniem urlopu i rezygnacją z pobierania zasiłku macierzyńskiego.  

W opinii IZ osoba wskazana w piśmie może zostać objęta wsparciem w ramach niniejszego projektu, 

pod warunkiem zadeklarowania gotowości przerwania urlopu macierzyńskiego i powrotu do pracy u 

pracodawcy, od którego pobiera zasiłek macierzyński. Udzielenie wsparcia w postaci finansowania 

opieki nad dzieckiem osobie, która pracuje na podstawie umowy zlecenie, jedocześnie pobiera zasiłek 

macierzyński z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim wynikającym z łączącego ją z innym 

pracodawcą stosunku pracy, i która pomimo uzyskania ww. wsparcia nie przerwie urlopu 

macierzyńskiego jest niezasadne.  

 

             

            

   

Problem: Jaki jest limit płacowy w kontekście badania efektywności zatrudnieniowej po ukończeniu 

projektu przez uczestnika? Czy minimalne wynagrodzenie od umowy na część etatu może być liczone 

proporcjonalnie (np. 1000 zł brutto – ½ etatu)? 

Czy wartość wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy cywilno-prawnej może być niższa, a 

liczymy sumę wynagrodzenia w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Zgodnie z załącznikiem 40 do Regulaminu konkursu konieczność stosowania kryterium efektywności 

zatrudnieniowej dotyczy wszystkich projektów wspierających aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

lub biernych zawodowo. Tak więc, jeśli w projektach planowane są działania aktywizujące dla osób 

PROBLEM 17           

PROBLEM 18           
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bezrobotnych lub biernych zawodowo, wówczas w stosunku do tych osób należy stosować kryterium 

efektywności zatrudnieniowej, a poziom efektywności liczony jest wyłącznie w stosunku do osób 

aktywizowanych, a nie do łącznej liczby uczestników projektu. Pomiar efektywności nie dotyczy osób 

pracujących, tj. powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich 

korzystających ze wsparcia w formie działań aktywizacyjnych. Kryterium efektywności zatrudnieniowej 

w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony 

na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni 

świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, 

przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym 

podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub 

inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta 

w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. 

Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na 

podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), 

pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy 

wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ 

dla każdej umowy. W przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy 

podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek: 

 umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące; 

 wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia  

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być 
równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy 

cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa 

cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być 
proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być 
równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

 

 

            

            

   

Problem: Moment przystąpienia do projektu to: 

• data podpisania umowy? 

• data rozpoczęcia świadczenia refundowanej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w 

przypadku osób powracających po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich? 

• data rozpoczęcia pierwszych działań w projekcie z udziałem tej osoby w przypadku osób 

objętych ścieżką aktywizacyjną? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

PROBLEM 19           
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 za datę rozpoczęcia udziału w projekcie, co do zasady uznaje się datę 

przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

może być zbieżna z momentem zrekrutowania  

do projektu, gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie 

realizacji projektu. Wobec powyższego uczestnika projektu należy wykazać w systemie SL2014 

w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. Dodatkowo status uczestnika wskazuje 

się w chwili przystąpienia do projektu i nie ulega on zmianie, tj. nie podlega aktualizacji, nawet 

w przypadku powrotu danej osoby do projektu.  

 

            

            

  

Problem: Kiedy analizie poddawana jest realizacja wskaźnika efektywności zatrudnieniowej - 

w okresie 3 miesięcy od zakończenia pozyskiwania wsparcia przez uczestnika (np. dofinansowanie 

na dziecko kończy się z dniem 30 kwietnia lub 31 maja lub 30 czerwca to odpowiednio od 1 maja, 

1 czerwca, 1 lipca liczymy okres 3 miesięcy, w którym ta osoba powinna kontynuować lub podjąć 

zatrudnienie?  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest to kryterium obowiązkowo występujące w projektach 

dotyczących aktywizacji zawodowej, mierzone wskaźnikiem informującym o odsetku uczestników 

projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub 

stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach projektu EFS 

otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia 

przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie 

z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za 

zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej.  

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, 

z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę 

w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (zarówno w ramach 

projektu, którego pomiar dotyczy, jak również w ramach innego projektu współfinansowanego z EFS, tj. 

wdrażanego przez inny podmiot). 

 

 

Problem: Uczestniczka zakwalifikowana do projektu, przebywająca na urlopie wychowawczym, czyli 

osoba bierna zawodowo, kwalifikująca się do wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Po diagnozie 

indywidualnej, uczestniczka wybrała szkolenie spełniające wymagania projektowe. Złożyła podanie i 

została zakwalifikowana. W między czasie uczestniczka podjęła zatrudnienie, Czy w ww. szkolenie 

może być sfinansowane w ramach projektu?   

Stanowisko IZ RPO WK-P  

PROBLEM 20           

PROBLEM 21           
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Działania aktywizacyjne oraz szkoleniowe mogą być skierowane w projekcie jedynie do osób 

pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Osoby pracujące, tj. 

powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich mogą być objęte wsparciem 

polegającym wyłącznie na pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3. W związku z powyższym w 

sytuacji, gdy uczestniczka projektu wraca do pracy przed przystąpieniem do szkoleń, osoba ta nie może 

zostać objęta wsparciem w formie szkoleń. 

 

            

            

  

Problem: Uczestniczka zakwalifikowana do projektu, osoba bezrobotna zamieszkała na obszarach 

wiejskich, gdzie nie ma dostępu do żłobka. Kwalifikująca się do wsparcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej. Uczestniczka jako osoba bezrobotna nie może zatrudnić niani w ramach umowy 

aktywizacyjnej, a żłobka w okolicy brak. W czasie szkolenia w opiece pomagałyby jej rodzina. Po  

ukończeniu szkolenia ma szansę na pracę i wówczas skorzystałaby z opieki nad dzieckiem do lat 3. 

Czy ww. szkolenie może być sfinansowane w ramach projektu? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

w powrocie na rynek pracy odbywa się poprzez: 

1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące: 

a) pokrycie kosztów usługi bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym  

lub kosztów wynagrodzenia dziennego opiekuna, 

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani 

sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, 

2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako 

uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wsparcie w postaci pokrycia kosztów związanych z bieżącym 

świadczeniem usługi opieki oraz jego uzupełnienie (o ile potrzeba taka zostanie zdiagnozowana) mają 

w konsekwencji umożliwić powrót na rynek pracy. Intencją jest kierowanie wsparcia do osób, które aby 

powróciły na rynek pracy wymagają poza zapewnieniem opieki nad dzieckiem, również wsparcia w 

ramach poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy, gdyż ze względu na 

braki w tym zakresie są zagrożone pozostaniem bez pracy. Działania aktywizacyjne danego uczestnika 

projektu uzupełniają wsparcie tejże osoby w zakresie sfinansowania kosztów opieki nad dzieckiem do 

lat 3. 

Ponadto zgodnie z Regulaminem działania aktywizacyjne nie są wsparciem obligatoryjnym i muszą 

wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb wskazanych uczestników projektu, przy czym wsparcie udzielane 

w ramach projektów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, 

wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do 

wykonywania danego zawodu. Mając na względzie udział w projekcie osób pozostających bez 

zatrudnienia wnioskodawca powinien szczególnie zbadać ich bariery w powrocie na rynek pracy i 

odpowiednio uzasadnić zaplanowane w projekcie działania (lub ich brak). 

Wobec powyższego, w odniesieniu do sytuacji opisanej przez Beneficjenta, uczestniczka projektu nie 

może zostać objęta wsparciem w formie szkoleń, jeśli nie kwalifikuje się do objęcia obligatoryjnym 

wsparciem w formie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3. 

PROBLEM 22           
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Problem: Jaki jest maksymalny koszt na jedno dziecko w 2 typie projektu? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

W przypadku 2 typu projektu maksymalny koszt na utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 

nie został określony. 

            

            

  

Problem: Czy wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez podmiot, który nie został 

zarejestrowany w KRS? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

W ramach przedmiotowego konkursu wnioski o dofinansowanie mogą zostać złożone przez wszystkie 

podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wobec powyższego podmiot, który nie został 

zarejestrowany w KRS nie jest uprawniony do złożenia wniosku. 

            

            

  

Problem: Czy możliwa jest sytuacja, że partner (a nie wnioskodawca, który zatrudnia dziennego 

opiekuna) udostępni lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna? Czy wówczas w 

ramach projektu będzie można dostosować pomieszczenia do potrzeb dzieci, zakupić wyposażenie, 

wyposażyć i zamontować plac zabaw? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakupem wyposażenia, zakupem i 

montażem placu zabaw możliwe są wyłącznie w sytuacji, gdy lokal przeznaczony do sprawowania 

opieki przez dziennego opiekuna udostępnia podmiot go zatrudniający. 

 

            

            

   

Problem: Ile godzin dziennie może sprawować opiekę nad dzieckiem dzienny opiekun? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

W  ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 został określony jedynie czas opieki nad dzieckiem 

w żłobku (do 10 godzin dziennie) oraz w klubie dziecięcym (do 5 godzin dziennie). W przypadku 

dziennego opiekuna i niani czas opieki nad dzieckiem wynika z indywidualnych potrzeb 

rodziców/opiekunów dzieci. 

 

PROBLEM 22           

PROBLEM 23           

PROBLEM 24           

PROBLEM 25 

PROBLEM 26           
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Problem: Czy są jakieś wymagania dotyczące określenia liczby dzieci niepełnosprawnych 

w projekcie? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

W Regulaminie konkursu nie zostały określone limity dot. liczby dzieci niepełnosprawnych, które muszą 

zostać objęte wsparciem w projekcie. 

 

 

Problem: Czym jest mechanizm racjonalnych usprawnień? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Koszt racjonalnych usprawnień to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu związane 

z koniecznością wsparcia w projekcie uczestnika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej 

w budżecie projektu. Należy je odróżnić od wydatków związanych z uczestnictwem 

w projekcie osób z niepełnosprawnościami, przewidzianych w projekcie na etapie sporządzenia wniosku 

o dofinansowanie. Te nie stanowią bowiem mechanizmu racjonalnych usprawnień, ale wsparcie na 

zasadzie uniwersalnego projektowania.  

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć  
12 tys. PLN. 

 

 

Problem: Jaki jest maksymalny procentowy udział kosztów na adaptację pomieszczeń w  całości 

kosztów projektu?  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej 

niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

 

 

 

Problem: Czy podmioty spoza sektora finansów publicznych obowiązuje opisana w art. 33 ustawy 

wdrożeniowej? Kto może być partnerem? (Kryterium formalne A.1.4) 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wymieniony w SzOOP w katalogu typów 

beneficjentów  danego działania/poddziałania spełniający wymogi określone w Regulaminie konkursu, 

tj. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Podmiot spoza sektora finansów 

publicznych nie jest zobowiązany do stosowania art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

PROBLEM 27           

PROBLEM 28           

PROBLEM 29           
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Problem: Czy refundowanie kosztów utrzymania , jeżeli wysokość refundacji jest na poziomie oferty dla 

uczestników spoza programu, może uwzględniać zysk właściciela? (typ projektu nr 1) 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

W ramach 1 typu projektu możliwe jest wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki 

nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci (czyli opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny). 

Koszt opieki nad dzieckiem musi opierać się o rzeczywiste koszty ponoszone w danej placówce, 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

 

Problem: Czy zajęcia, które opłacane są w ramach czesnego, mogą być w projekcie refundowane 

w ramach nakładów związanych z finansowaniem utrzymania? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Koszt opieki nad dzieckiem może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym 

wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko raz. Kosztem niekwalifikowalnym jest natomiast 

koszt zajęć dodatkowych, które nie wchodzą w koszt podstawowej opieki.  

 

 

Problem: Czy podmiot prowadzący żłobek może być liderem projektu realizującego 1 typ projektu 

(vouchery)? Czy vouchery mogą być wykorzystane przez rodziców dzieci w placówce lidera? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Podmiot prowadzący żłobek może być liderem ww. projektu, jednakże należy pamiętać, iż wyboru 

placówki/organizatora opieki, dokonuje rodzic/opiekun dziecka, według własnych oczekiwań/potrzeb 

(na które może mieć wpływ m.in. miejsce zamieszkania, miejsce pracy itp.). Oznacza to brak możliwości 

wpływu na decyzję uczestnika. 

 

 

Problem: W jakim wieku dzieci mogą zostać objęte opieką żłobkową? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Opieką w formie żłobka, dziennego opiekuna i niani mogą zostać objęte dzieci od ukończenia 20 

tygodnia życia, zaś w przypadku klubu dziecięcego od ukończenia 1 roku życia. Ww. opieka może być 
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy 

niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

 

PROBLEM 30           

PROBLEM 31           

PROBLEM 32           

PROBLEM 33           

PROBLEM 34           
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Problem: Czy jest jakaś graniczna data rozpoczęcia projektu? Jak wygląda kwestia refinansowania 

wydatków poniesionych przed ogłoszeniem wyników konkursu? 

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne jest tożsamy 

z okresem realizacji projektu. W przypadku przedmiotowego konkursu nie obowiązują kryteria dostępu 

determinujące datę rozpoczęcia projektu. Okres kwalifikowania wydatków dla każdego projektu 

określony jest w umowie o dofinansowanie projektu, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty 

graniczne określone w Wytycznych, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2023 r. Wydatkowanie 

do chwili zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu i podpisania umowy 

o dofinansowanie projektu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego wnioskodawcy. 

W przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły 

zostać zrefundowane. 

Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony 

(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług). Przez projekt 

ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji 

w jego zakresie rzeczowym.  

 

 

Problem: Jak jest interpretowana kwestia ewentualnego współfinansowania z Programem Maluch? 

(kryterium dostępu B.1.8)  

Stanowisko IZ RPO WK-P  

Pod pojęciem miejsc opieki utworzonych w ramach innych projektów wspófinansowanych ze środków 

publicznych  rozumie się miejsca utworzone w ramach projektów współfinansowanych z EFS.  

Zapis: „koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie stanowi 

kosztów finansowanych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych 

(realizowanych w tym samym okresie)” oznacza, że wyklucza się możliwość finansowania z projektu 

tych kosztów, które jednocześnie finansowane są z innych źródeł publicznych (uniknięcie podwójnego 

finansowania). W praktyce oznacza to, że ze środków projektowych pokrywana jest ta część kosztu 

usługi opieki nad dzieckiem, która nie jest pokrywana z innych środków publicznych (np. z Programu 

MALUCH czy dotacji z budżetu gminy). 

 

 

Problem: Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc w żłobku, żłobek należy wykazać jako grupę 

docelową? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z 26 kwietnia 2017 r. grupę docelową w ramach konkursu 

z Poddziałania 8.4.1 stanowią: osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy 

w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 

PROBLEM 35           

PROBLEM 35           
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macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych, opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych 

opiekunów oraz nianie. Grupy docelowej nie stanowią zatem podmioty, w tym m.in. żłobek. Z uwagi na 

powyższe w GWD, w podsekcji C.2. Osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem, brak 

możliwości edytowania pola Podmioty (pole zostało zablokowane). 

 

 

 

Problem: Na jakim poziomie we wniosku o dofinansowanie należy założyć realizację kluczowych 

wskaźników rezultatu dot. osób? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

W przypadku realizacji kluczowych wskaźników rezultatu należy dążyć do osiągnięcia 100% grupy 

objęte wsparciem w projekcie. Jednakże możliwe jest określenie wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które 

powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 

programu” na poziomie 80%, natomiast wskaźnika „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” na poziomie 90% założonej grupy docelowej. 

 

 

Problem: Czy możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci opłat od rodziców? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

Wymagany w projekcie wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych od rodziców, pod 

warunkiem jednak, że wpłaty te nie przekroczą poziomu tego wkładu, opłaty będą symboliczne i nie 

będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Ww. możliwość dotyczy jedynie projektów 

związanych z utworzeniem nowych miejsc m.in. w żłobkach. 

 

 

 

 

 

 

Problem: Z jakiego roku należy wykazać obrót? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

Zgodnie z definicją kryterium formalnego A.1.9 Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet 

projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od roczny wydatków w projekcie w celu 

spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 

partnera) musi wskazać obrót za zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i zatwierdzony rok 

kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub wyższy od 

rocznych wydatków w projekcie. 

 

PROBLEM 36           

PROBLEM 37           

PROBLEM 38           

PROBLEM 39           



  

19 

 

 

Problem: Czy koszt zatrudnienia dyrektora żłobka można wykazać w kosztach bezpośrednich projektu? 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

W przypadku, gdy zakres obowiązków dyrektora nie obejmuje obowiązków związanych z obsługą 

projektu (koordynowanie i nadzorowanie projektu, prowadzenie rekrutacji, organizacja wsparcia w 

ramach projektu), tj. kosztów z katalogu kosztów pośrednich, wówczas koszt zatrudnienia dyrektora 

może zostać wykazany w kosztach bezpośrednich projektu.  

 

 

Problem: Czy istnieje możliwość współfinansowania tych samych nowotworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 (żłobek) z projektu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących 
funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-pomorskiego oraz Programu Maluch 2017 plus? 
 

Stanowisko IZ RPO WK-P 

Otrzymanie dotacji z Programu Maluch nie wyklucza możliwości realizacji projektu na tworzenie miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3. Należy jednakże pamiętać, że nie ma możliwości podwójnego finansowania 

wydatków. Środki z dotacji Maluch można wnieść do projektu tylko w wysokości wkładu własnego. 

Pozostałe wydatki finansowane  z Programu Maluch nie mogą być uwzględnione w projekcie 

współfinansowanym z EFS. Należy również pamiętać, że warunkiem realizacji wsparcia w ramach EFS 

jest utworzenie w ramach projektu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i udokumentowanie tego 

na etapie realizacji projektu poprzez przedstawienie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

 

PROBLEM 40           


