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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-

14-083/19 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie 

kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych nastąpiła aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-

2020, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: 

 nr 1 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjęta uchwałą nr 538/42/19 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2019 r.; 

 nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjęta uchwałą nr 540/42/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 23.04.2019 r.; 

 nr 3 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową 

jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

przyjęta uchwałą nr 539/42/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2019 r. 

 

 
Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje 

się z dniem ogłoszenia. 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19  
Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]  
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  § 5 ust. 7 - Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej wszelkie 
indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami podatkowymi w zakresie 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym wskazujące na 
zastosowanie właściwego współczynnika wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. 
zm.) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od daty ich otrzymania. 

Zmiana wynika z 
rekomendacji Krajowej 
Administracji Skarbowej 
zawartej w Sprawozdaniu 
z audytu systemu zarządzania 
i kontroli w zakresie 
kluczowych wymogów 
kontrolnych. 

2.  § 7 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do takiego 
opisywania dokumentacji księgowej 
Projektu, aby widoczny był związek z 
Projektem. 

Beneficjent zobowiązuje się do opisywania dokumentacji księgowej Projektu 
zgodnie z informacją zawartą na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. 

 

j.w. 

3.  § 38 pkt 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 
395, z późn. zm.) 

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

4.  § 38 pkt 9 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych) (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1458) 

Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.) 

j.w. 

5.  Załącznik nr 11 
Sprawozdanie z 
zachowania trwałości 

- II. Ogólne informacje 

Czy w przypadku inwestycji w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, 
zagwarantowano trwałość inwestycji z EFS zgodnie z zapisami art. 71 

Uzupełnienie zapisów załącznika 
pn. Sprawozdanie z zachowania 
trwałości wynika ze specyfiki 
projektów, których realizacja jest 
dofinansowana ze środków 
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Rozporządzenia nr 1303/2013? 

III. Wskaźniki realizacji projektu 

Czy zgodnie z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie projektu Beneficjent 
zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o 
dofinansowanie? 

Doszło do naruszenia trwałości następujących rezultatów: 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

6.  Zmiany redakcyjne poprzez zmianę numeracji odnośników w § 34 ust. 1-5 na nr 58.  

 
Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19  

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]  

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  § 5 ust. 7 - Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej 
wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami 
podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług, w tym wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika 
wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wraz z 
pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od daty ich otrzymania. 

Zmiana wynika z rekomendacji 
Krajowej Administracji Skarbowej 
zawartej w Sprawozdaniu z audytu 
systemu zarządzania i kontroli w 
zakresie kluczowych wymogów 
kontrolnych. 

2.  § 38 pkt 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 395, z późn. zm.) 

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351) 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

3.  § 38 pkt 9 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych) 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1458) 

Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. 
zm.) 

j.w. 
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4.  Załącznik nr 11 
Sprawozdanie z 
zachowania trwałości 

- II. Ogólne informacje 

Czy w przypadku inwestycji w infrastrukturę, w ramach cross-
financingu, zagwarantowano trwałość inwestycji z EFS zgodnie z 
zapisami art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013? 

III. Wskaźniki realizacji projektu 

Czy zgodnie z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie projektu 
Beneficjent zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z 
wnioskiem o dofinansowanie? 

Doszło do naruszenia trwałości następujących rezultatów: 

Uzupełnienie zapisów załącznika pn. 
Sprawozdanie z zachowania 
trwałości wynika ze specyfiki 
projektów, których realizacja jest 
dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

5.  Zmiany redakcyjne poprzez zmianę numeracji odnośników w § 30 ust. 1-5 na nr 46. 

 
Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  § 5 ust. 7 - Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji Pośredniczącej 
wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia z organami 
podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i 
usług, w tym wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika 
wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wraz z 
pierwszym wnioskiem o płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od daty ich otrzymania. 

Zmiana wynika z rekomendacji Krajowej 
Administracji Skarbowej zawartej 
w Sprawozdaniu z audytu systemu 
zarządzania i kontroli w zakresie 
kluczowych wymogów kontrolnych. 

2.  § 7 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do 
takiego opisywania dokumentacji 
księgowej Projektu, aby widoczny 
był związek z Projektem. 

 

Beneficjent zobowiązuje się do opisywania dokumentacji księgowej 
Projektu zgodnie z informacją zawartą na stronie 
www.funduszedlamazowsza.eu. 

 

j.w. 

3.  Załącznik nr 11 
Sprawozdanie z 
zachowania trwałości 

- II. Ogólne informacje 

Czy w przypadku inwestycji w infrastrukturę, w ramach cross-
financingu, zagwarantowano trwałość inwestycji z EFS zgodnie z 

Uzupełnienie zapisów załącznika pn. 
Sprawozdanie z zachowania trwałości 
wynika ze specyfiki projektów, których 
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zapisami art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013? 

III. Wskaźniki realizacji projektu 

Czy zgodnie z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie projektu 
Beneficjent zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z 
wnioskiem o dofinansowanie? 

Doszło do naruszenia trwałości następujących rezultatów: 

realizacja jest dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4.  Zmiany redakcyjne poprzez zmianę numeracji odnośników w § 31 ust. 1-5 na nr 42. 

 


