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Podstawa i rodzaj zawieszenia

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694) zawiesza się częściowo 

stosowanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2018 r.  [sygnatura: MR/2014-2020/3(3)].

Uzasadnienie zawieszenia

Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu realizację wsparcia przez powiatowe 

urzędy pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w 

ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568, dalej jako ustawa COVID-19):

 Art. 15zzb – dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w 

następstwie wystąpienia COVID-19;

 Art. 15zzc – dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą 

pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19;

 Art. 15zze – dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) – 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.



Zakres zawieszenia 

Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:  

 Podrozdziału 2.2 – pkt 6) 

Zwalnia się z obowiązku zapewnienia realizacji instrumentu dofinansowań w oparciu o 

aktualne Wytyczne.

 Podrozdziału 2.2 – pkt 7)

Warunki i zasady realizacji projektów współfinansowanych z EFS w zakresie 

dofinansowania wynagrodzeń wynikają z ustawy COVID-19.

 Podrozdziału 3.1 – pkt 1)

Zawiesza się ograniczenie realizacji projektów współfinansowanych z EFS wyłącznie do 

priorytetów inwestycyjnych 8i  i 8ii. Właściwy priorytet inwestycyjny dla instrumentu 

dofinansowań zostanie przyjęty zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. 

 Podrozdziału 3.1 – pkt 3), Podrozdziału 3.2 – pkt 1 i 2), Podrozdziału 3.3 – pkt 4)

Umożliwienie realizacji wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS na 

podstawie innych przepisów niż ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawę prawną do realizacji instrumentu 

dofinansowań stanowi art. 15 zzb, 15zzc i 15 zze ustawy COVID-19.

Udzielanie wsparcia w formie instrumentu dofinansowań nie musi również zostać 

poprzedzone przeprowadzeniem pogłębionej analizy umiejętności, predyspozycji i 

problemów zawodowych uczestnika projektu, (brak konieczności opracowania 

Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

  Podrozdziału 3.1 – pkt 6)

Zgodnie z ustawą COVID-19 (art. 31q ust. 3), uruchomienie dofinansowania 

wynagrodzeń nie jest uwarunkowane zmianą umowy zawartej pomiędzy zarządem 

województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w celu 

wydatkowania środków FP na finansowanie PO w perspektywie finansowej 2014-2020 



(dotyczy Porozumienia w sprawie realizacji PO WER oraz Kontraktu terytorialnego w 

zakresie RPO). 

Kwota dodatkowych środków rezerwy dysponenta FP na instrumenty dofinansowania 

wynagrodzeń uzgadniana jest jednak z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

 Podrozdziału 3.2 – pkt 5)

Przy realizacji instrumentu dofinansowań nie obowiązują warunki i procedury określone 

w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020. 

 Podrozdziału 3.2 – pkt 7)

W ramach instrumentu dofinansowań uczestnikami projektu nie są osoby bezrobotne a 

osoby pracujące.

 Podrozdziału 3.2 – pkt 8) 

Dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi wsparcia aktywizacyjnego, zatem 

zawiesza się obowiązek realizacji działań ukierunkowanych jedynie na aktywizację 

zawodową (grupy wiekowe dla PO WER i RPO zostają utrzymane).

 Podrozdziału 3.2 – pkt 9)

Charakter wsparcia został określony w ustawie COVID-19. Zawiesza się więc 

obowiązek opracowania przez WUP lub IZ PO, w uzgodnieniu z WUP, założeń 

dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z EFS w danym województwie, 

uwzględniających wynik konsultacji z PUP dotyczących zakresu wsparcia w ramach PO.

 Podrozdziału 3.2 – pkt 10)

W ramach realizacji instrumentów dofinansowań nie ma zastosowania  ograniczenie 

finansowania ze środków FP jedynie działań ukierunkowanych na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu. Na ten cel zostały przeznaczone dodatkowe środki z 

rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 



 Podrozdziału 3.5 – pkt 3) i pkt 4)

Przy podziale środków w ramach limitu FP w ramach instrumentów dofinansowania dla 

poszczególnych grup docelowych nie mają zastosowania kryteria określone przez 

sejmik województwa, zgodnie z art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa COVID-19 wprowadza odrębne 

zasady przyznawania kwot środków FP przeznaczonych na ten cel dla poszczególnych 

powiatów.

 Podrozdziału 3.5 – pkt 5)

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń mogą zostać przekazane 

jednorazowo. W tym przypadku nie ma zastosowania zasada przekazywania co miesiąc 

1/12 limitu środków przyznanych w ramach limitu środków FP.

 Podrozdziału 3.6 – pkt 1)

Ponoszenie wydatków przez powiatowe urzędy pracy przy realizacji instrumentów 

dofinansowania odbywa się zgodnie z zapisami ustawy COVID-19. 

 Podrozdziału 3.6 – pkt 7)  i pkt 8)

Rozwiązania informatyczne do monitorowania postępu realizacji instrumentów 

dofinansowań zostaną opracowane przez MRPiPS w terminie późniejszym. 

Termin zawieszenia

Stosowanie Wytycznych zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym 

pismem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze 

wydania kolejnej informacji o zwieszeniu zastępującej niniejszy dokument.
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