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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   

  

 

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  
 

Priorytet Fund
usz 

Cel 
szczegółowy  

Kategoria 
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 
uruchamiają
cego 
refundację 
kosztów  

 

Rodzaj 
SCO 

(standardo
we 

stawki 
jednostko

we, 
kwoty 

ryczałtowe 
lub stawki 
ryczałtowe

) 

Kwota (w EUR) 
lub wartość 
procentowa (w 
przypadku 
stawek 
ryczałtowych) 
SCO  

 

     Kod1  

 
Opis  

 
Kod1  

 
Opis  

 
   

6  EFS+ (f) wspieranie 
równego 
dostępu do 
dobrej 
jakości, 
włączającego 
kształcenia i 
szkolenia oraz 
możliwości 
ich 

Region 
słabiej 
rozwinięty 

0,3 %  149 Wsparcie 
na rzecz 
szkolnictwa 
podstawow
ego i 
średniego (z 
wyłączenie
m 
infrastruktu
ry)  

 Liczba 
zrealizowanych 
godzin stażu 
uczniowskiego 
[osobogodziny] 

 

osobogodzin
a 

 

Stawka 
jednostko
wa  

19.94 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. 
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ukończenia, 
w 
szczególności 
w odniesieniu 
do grup w 
niekorzystnej 
sytuacji, od 
wczesnej 
edukacji i 
opieki nad 
dzieckiem 
przez ogólne i 
zawodowe 
kształcenie i 
szkolenie, po 
szkolnictwo 
wyższe, a 
także 
kształcenie i 
uczenie się 
dorosłych, w 
tym 
ułatwianie 
mobilności 
edukacyjnej 
dla 
wszystkich i 
dostępności 
dla osób z 
niepełnospra
wnościami 
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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: Tak/Nie – nazwa firmy zewnętrznej 

1. Opis rodzaju operacji, 
w tym harmonogram 
wdrażania2  

 

Stawka jednostkowa dotyczy stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 
121a Prawa oświatowego z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 poz. 910 z póź. 
zm.) 

2. Cel szczegółowy  
 

(v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej jakości kształcenia i 
szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na równych zasadach dla 
wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, od wczesnej edukacji i opieki 
nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo 
wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich 

3. Wskaźnik 
uruchamiający 
refundację kosztów3  

 

Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego [osobogodziny] 

FORMA WSPARCIA: 

Staże uczniowskie realizowane w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i 
nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w 
zawodzie, realizowane na zasadach określonych w Prawie oświatowym oraz 
zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego dotyczącymi obszaru edukacji na lata 2021-2027.  

JEDNOSTKA i MOMENT POMIARU: 

Wskaźnik mierzy liczbę godzin zegarowych stażu uczniowskiego 
zrealizowanego przez 1 uczestnika. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc, tzn. 
wskaźnik mierzony jest na koniec każdego miesiąca na podstawie list 
obecności lub wydruków z systemu elektronicznego potwierdzającego 
obecność stażysty na stażu u pracodawcy w danym miesiącu. Lista obecności 
lub wydruk z systemu elektronicznego potwierdzające obecność stażysty na 
stażu u pracodawcy muszą zawierać informację nt. liczby godzin stażu w 
każdym dniu odbywania stażu. 

4. Jednostka miary 
wskaźnika 
uruchamiającego 
refundację kosztów  
 

 

osobogodzina 

 

5. Standardowa stawka 
jednostkowa, kwota 
ryczałtowa lub stawka 

stawka jednostkowa 

                                                           
2 Przewidywana data rozpoczęcia wyboru operacji i przewidywana data ich ukończenia (zob. art. 63 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów).  
 
3 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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ryczałtowa  
 

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

 

19,94 PLN  

 

 

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

Stawka jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne bezpośrednie koszty 
organizacji i prowadzenia 1 godziny stażu dla 1 ucznia. 

MINIMALNY STANDARD STAŻU UCZNIOWSKIEGO  

Staż jest realizowany zgodnie z Prawem oświatowym oraz wytycznymi 
horyzontalnymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dot. edukacji 
na lata 2021-2027.  

Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy 
wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i 
dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu 
uczniowskiego na zasadach dotyczących pracowników określonych w 
odrębnych przepisach, w tym w zależności od rodzaju zagrożeń związanych z 
odbywaniem tego stażu – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 
stanowisko powinno być przygotowane w momencie rozpoczęcia stażu. 

Stawka obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z organizacją i 
prowadzeniem stażu, w szczególności koszty: 

 świadczenia pieniężnego (wraz z należnymi pochodnymi) dla ucznia 
odbywającego staż (stypendium) w wysokości 80% minimalnej stawki 
godzinowej za pracę,  

 zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych niezbędnych 
stażyście do odbycia stażu,  

 szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu (o ile jest wymagane), 

 badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu, (o ile są wymagane), 

 wynagrodzenia opiekuna stażysty podczas odbywania stażu, 

 inne koszty, jeżeli beneficjent uznaje za zasadne ich finansowanie w 
celu realizacji stażu - np. wyżywienia podczas stażu (o ile zasadne), 
noclegów i opieki nad stażystami w bursie, itp. (o ile zasadne), 
dojazdów do / z miejsca odbywania stażu, zakupu dzienniczków, 
innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia stażu, itp. 

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

Nie.  

Operacje realizowane w celu szczegółowym (v) mogą mieć charakter 
kompleksowy i obejmować także inne formy wsparcia, poza stażami 
uczniowskimi. Te inne formy wsparcia nie są objęte niniejszą stawką 
jednostkową. Stawka jednostkowa nie obejmuje również kosztów pośrednich 
projektu. 
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9. Metoda korekt(y)4  

 

Indeksację stawki jednostkowej przeprowadza się każdego roku w oparciu o 
zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 
następnym. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zamieści na stronie 
internetowej komunikat o wysokości stawki po jej indeksacji.  

Mechanizm indeksacji stawek jednostkowych opiera się na danych 
dotyczących: 

1) wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę  

2) udziału pozostałych kosztów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem stażu. 

W przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej, za podstawę wyliczenia 
zindeksowanej stawki przyjmuje się 80% wartości zmienionej minimalnej 
stawki godzinowej za pracę . Wartość ta jest powiększana o udział pozostałych 
wydatków w stawce (tj. 36,21%).  

Ponieważ do wyliczenia stawki jednostkowej wzięto pod uwagę wysokość 
minimalnej stawki godzinowej za pracę  w 2021 r., najbliższa aktualizacja 
stawki jednostkowej będzie przeprowadzona w 2022 roku.  

Stawki w wysokości wynikającej z indeksacji w danym roku mają zastosowanie 
wyłącznie do umów o dofinansowanie projektu zawartych na podstawie 
naborów ogłoszonych po dniu wydania komunikatu w sprawie zindeksowanej 
stawki. 

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 
przechowywania 
stosownych 
danych/dokumentów  

Na potwierdzenie realizacji stawki jednostkowej Beneficjent na etapie 
wniosku o płatność przedkłada: 

 kopie podpisanych przez podmiot przyjmujący na staż list obecności 
stażysty lub wydruki z systemu elektronicznego potwierdzające 
obecności stażysty na stażu u pracodawcy podpisane przez podmiot 
przyjmujący na staż  zawierające informację nt. liczby godzin stażu w 
każdym dniu odbywania stażu;  

 umowę stażową wskazującą na dobowy wymiar stażu. 

Dla rozliczenia stawki jednostkowej we wniosku o płatność nie są wymagane 
inne niż powyżej wymienione dokumenty.  

Beneficjent poza dokumentacją składaną na etapie weryfikacji wniosku o 
płatność, jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji związanej z 
organizowanym stażem, w tym potwierdzającej zgodność z prawem i 
wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. Beneficjent jest 
zobowiązany do gromadzenia, przechowywania i udostępniania podczas 
kontroli oraz wizyt monitoringowych 100% tych dokumentów. 

Za weryfikację wniosków o płatność i kontrole na miejscu odpowiada 
instytucja będąca stroną umowy, tj. Instytucja Zarządzająca lub Instytucja 

                                                           
4 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). 
 



 

7 
 

 Pośrednicząca, o ile delegowano jej zadania w tym zakresie. 

Weryfikacja wydatków obejmuje: 

 weryfikację wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta 
(weryfikowany jest każdy wniosek o płatność oraz na zasadach 
określonych w ramach poszczególnych programów dokumenty 
źródłowe, w tym te wyżej wymienione dotyczące rozliczenia stawek 
jednostkowych; weryfikacje wniosków o płatność przeprowadzane są 
okresowo, co do zasady raz na kwartał), 

 kontrolę na miejscu, tj. kontrolę w siedzibie beneficjenta i wizyty 
monitorujące (odbywają się na zasadach określonych w ramach 
poszczególnych programów i w przypadku ich realizacji weryfikowane 
są także na określonych próbach dokumenty źródłowe, w tym te 
wyżej wymienione dotyczące rozliczenia stawek jednostkowych oraz 
dodatkowe dotyczące potwierdzenia realizacji staży zgodnie z prawem 
i wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie). 

 

11. Możliwe 
niepożądane zachęty, 
środki łagodzące1 oraz 
szacowany poziom 
ryzyka 
(wysoki/średni/niski)  
 

Ryzyka i metody ich złagodzenia: 

i. ryzyko braku znajomości czy zrozumienia mechanizmu stawek 
jednostkowych przez wnioskodawców i beneficjentów, a przez to 
potencjalne obawy lub nawet niechęć do ich stosowania, któremu 
przeciwdziałać powinna aktywna polityka informacyjna w stosunku do 
poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów 
unijnych, beneficjentów i wnioskodawców, obejmująca w szczególności 
przepisy i wytyczne, szczegółowe informacje o stawkach jednostkowych 
na etapie naboru i realizacji projektu, szkolenia i spotkania informacyjne; 

ii. ryzyko ewentualnej zmiany przepisów Prawa oświatowego w zakresie 
staży uczniowskich, w związku z którym konieczne będzie bieżące 
monitorowanie zmian przepisów prawa przez instytucje zaangażowane 
we wdrażanie projektów, przy czym w przypadku istotnej zmiany 
przepisów znacznie wpływającej na ponoszone wydatki w związku z 
podniesieniem jakości i wymogów, zakłada się rozliczanie wydatków 
związanych z nowymi wymogami poza określoną stawką, 

iii. ryzyko obniżania jakości staży – ryzyko może być łagodzone poprzez 
systematyczne monitorowanie i weryfikowanie wymogów jakościowych 
wynikających z niniejszej metodyki, powszechnie obowiązującego prawa 
oraz wytycznych dot. edukacji na lata 2021-2027 warunkujących 
kwalifikowalność stawek jednostkowych, 

iv. ryzyko niesprawiedliwego podziału stawki pomiędzy beneficjenta i 
podmiot organizujący staż z uwagi na specyfikę obszaru i konieczność 
ponoszenia wydatków dotyczących staży nie tylko przez beneficjentów, 
ale także przez podmioty trzecie (podmioty organizujące staż), na które 
odpowiadać powinna polityka informacyjna wobec podmiotów 
organizujących staże i stażystów, a także wybór beneficjentów 
doświadczonych w realizacji staży. 

 

12. Łączna kwota 
(krajowa i unijna) 

1 341 176 EUR 
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oczekiwanej na tej 
podstawie refundacji od 
Komisji  

 

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.):  

 
Do wyliczenia stawki jednostkowej posłużono się danymi: 

- w zakresie stypendium stażowego - dotyczącymi wysokości minimalnej stawki godzinowej  zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.;  

- w zakresie pozostałych kosztów organizacji i realizacji stażu - dotyczącymi zrealizowanych projektów 
w ramach perspektywy 2014-2020, wygenerowanymi z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 
2014 (SL 2014) oraz z Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI 2014); specyfika przechowywania danych nt. 
szczegółowych kosztów projektów RPO Województwa Śląskiego (tj. w ramach LSI 2014), wymagała 
połączenia zestawienia danych. Dane z województwa śląskiego zostały fizycznie połączone w jedno 
zestawienie z zestawieniem przygotowanym w IK UP EFS. Dane są przechowywane w systemie 
informatycznym SL 2014 oraz LSI IZ RPO Województwa Śląskiego, a wygenerowane z tych systemów 
raporty i na potrzeby wyliczenia stawek jednostkowych są dostępne w IK UP EFS. 

 

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

 
Metoda wyliczenia stawki jednostkowej zapewnia wiarygodność danych. Mają one odzwierciedlenie 
w decyzjach podawanych do publicznej wiadomości i mających zastosowanie do wszystkich gałęzi 
gospodarki (informacja o minimalnym wynagrodzeniu jest podawana do publicznej wiadomości a 
wymóg jej przestrzegania jest powszechny), w tym staży uczniowskich realizowanych na podstawie 
ustawy Prawo Oświatowe, w której w art. 121 ust. 6 i 7 powiązano kwestię świadczenia pieniężnego z 
minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Z drugiej strony pochodzą z systemów informatycznych 
funkcjonujących w Polsce w ramach obsługi projektów EFS oraz dotyczą zrealizowanych i rozliczonych 
projektów z adekwatnego obszaru tematycznego.  

 

 

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.  

 
Stawka jednostkowa została wyliczona na podstawie dwóch głównych elementów: pierwszym z nich 
jest wysokość minimalnej stawki godzinowej , drugi element to udział wydatków innych niż 
świadczenie pieniężne dla ucznia (stypendium stażowe) w ogólnej kwocie wydatków poniesionych 
na staże.  
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Uznano, że wynagrodzenie za godzinę pracy stażysty mające odzwierciedlenie w świadczeniu 
pieniężnym dla ucznia-stażysty powinno zostać ujednolicone i powiązane z minimalną stawką 
godzinową za pracę  (wynagrodzenie za godzinę). Takie podejście odpowiada podejściu ustawodawcy 
do instrumentu jakim jest świadczenie pieniężne, którego maksymalna wartość została, zgodnie z art. 
121a ust 7 ustawy Prawo oświatowe powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (nie może 
przekraczać wysokości tego wynagrodzenia). Przyjęto założenie, że świadczenie pieniężne będzie 
obligatoryjnym kosztem w przypadku realizacji stażu uczniowskiego z EFS+. Dlatego główny 
element składowy stawki jest powiązany z wysokością ww. minimalnego wynagrodzenia.  

Wyliczenia udziału wydatków innych niż świadczenia pieniężnego w ogólnych wydatkach 
poniesionych na staż w projektach bazują na danych historycznych, zakończonych i rozliczonych do 
30.09.2020 r. projektach realizowanych w ramach wszystkich RPO 2014-2020 w Polsce w ramach 
10(iv) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.  

 

Wyliczenia były przeprowadzone w kilku etapach: 

1. wygenerowanie danych z SL 2014 i LSI IZ RPO Województwa Śląskiego dotyczących zakończonych i 
rozliczonych projektów realizowanych w ramach wszystkich RPO 2014-2020 w Polsce w ramach 
10(iv) – dane wg stanu na dzień 30.09.2020 r. dotyczą 1634 projektów z 16 województw (Załącznik 
1); 

2. wybranie z ww. bazy projektów z zatwierdzonym do dnia 30.09.2020 r. wnioskiem o płatność 
końcową, projektów dla których umowy nie zostały rozwiązane, projektów realizowanych w trybie 
konkursowym, z wydatkami na zadania dotyczące staży i praktyk uczniowskich, które były rozliczane 
w ramach kosztów bezpośrednich oraz tych, dla których określono i monitorowano, oraz rozliczono w 
końcowym wniosku o płatność  wskaźnik kluczowy produktu pt. Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]; 

3. analiza danych finansowych w celu ustalenia faktycznie poniesionych wydatków na staże i praktyki 
na poziomie projektów; z analizy wyłączono koszty zadań staży rozliczanych kwotami ryczałtowymi 
oraz koszty zadań niedotyczących staży, np. szkolenia i staże nauczycieli, zajęcia dodatkowe 
specjalistyczne dla uczniów oraz współpracy z przedsiębiorstwami, zajęcia praktyczne przedmiotów 
zawodowych w pracowniach szkolnych; 

4. do ostatecznego wyliczenia stawki wzięto pod uwagę dane  z  596 projektów z 16 RPO, w których z 
ogólnej wartości wydatków kwalifikowalnych na staże i praktyki uczniowskie wydzielono kwotę 
poniesioną na wydatki dotyczące świadczenia pieniężnego i ustalono jaki procent wszystkich kosztów 
stanowią wydatki związane z organizacją i realizacją staży – Udział wydatków  związanych z 
organizacją i realizacją staży z wyłączeniem świadczenia pieniężnego stanowił 36,21% w ogóle 
wydatków związanych ze stażami. 

5. Do ostatecznego wyliczenia stawki jednostkowej wzięto pod uwagę dane dotyczące wysokości 
minimalnej stawki godzinowej  oraz udziału kosztów pozostałych niebędących świadczeniem 
pieniężnym dla ucznia w kwocie  kosztów całkowitych związanych z realizacja stażu uczniowskiego 
(patrz powyżej  pkt 4). W roku 2021 wysokość minimalnej stawki godzinowej  wynosi 18,30 zł. 
Świadczenie pieniężne dla ucznia na stażu uczniowskim na poziomie 80% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za godzinę pracy wynosi więc 14,64 zł.  Udział kosztów pozostałych niebędących 
świadczeniem pieniężnym dla ucznia w kwocie kosztów całkowitych związanych z realizacją stażu 
uczniowskiego, ustalony na podstawie adekwatnych projektów EFS w perspektywie 2014-2020, 
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wyniósł 36,21% i  o taki % została powiększona kwota minimalnego świadczenia pieniężnego 
określonego dla stażu, tj. kwota 5,30  zł.  

6. w rezultacie otrzymano stawkę jednostkową za godzinę stażu uczniowskiego dla 1 ucznia w 
wysokości 19,94 zł. 

Wyliczenia, o których mowa w pkt 2-6, są przedstawione w Załączniku 2. 

 

4. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były 
uwzględniane przy obliczaniu standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub 
stawek ryczałtowych:  

 
Wyliczenia bazują na: 

- danych powszechnie obowiązujących tj. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2021 r.  oraz 

- danych historycznych w postaci zakończonych i rozliczonych projektów realizowanych w ramach 
wszystkich RPO 2014-2020 w Polsce w ramach 10(iv), w których rozliczano staże lub praktyki; dane 
źródłowe zawierają tylko wydatki kwalifikowalne z EFS, zweryfikowane i potwierdzone przez 
poszczególne IZ RPO; tym samym w wyliczeniu nie uwzględniono żadnych wydatków 
niekwalifikowalnych, zgodnie z zasadami unijnymi (wymogami rozporządzenia ogólnego, czy 
rozporządzenia dot. EFS), a także wymogami krajowymi.  

W zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług zgodnie z 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy o VAT 
z VAT zwolnione są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż 
wymienione w pkt. 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach 
lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
oświatowe wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków 
publicznych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Organizacja 
stażu uczniowskiego stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i 
w związku z tym jest zwolniona z VAT. W związku z tym policzone stawki są tożsame dla podmiotów 
mających status podatnika VAT czynnego jak i dla pozostałych podmiotów (beneficjentów). 

Co do zasady w projektach dotyczących kształcenia zawodowego nie spodziewa się pojawienia 
dochodów w określonych stawkach jednostkowych. Historyczne dane źródłowe zostały 
przeanalizowane pod kątem dochodów powstałych w trakcie realizacji projektu, o których mowa w 
art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego. Dochód taki nie pojawił się w żadnym projekcie. Zakłada się, 
że na etapie realizacji projektów rozliczanych określonymi stawkami jednostkowymi  w perspektywie 
2021-2027 nie będzie obowiązku  monitorowania go z uwagi na złagodzenie propozycji przepisów 
unijnych na przyszłą perspektywę w tym zakresie. 

 

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

 
 

 


