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Karta zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Aktualny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  § 1 pkt 26 
 

„ustawie o finansach publicznych” oznacza to 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

„ustawie o finansach publicznych” oznacza to 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

2.  § 3 ust. 3 
Przypis nr 3 

Projekt EFS jest realizowany zgodnie z ustawą o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
stosownymi Wytycznymi w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020, zwanymi dalej 
Wytycznymi w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy, z 
zastrzeżeniem1 instrumentów w postaci 
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń lub 
części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, o których mowa w art. 15zzb, 15 zzc 
i 15 zze ustawy COVID-19 realizowanych 
bezpośrednio w oparciu o przepisy ustawy COVID-
19. 

Projekt EFS jest realizowany zgodnie z ustawą o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz stosownymi Wytycznymi w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020, zwanymi dalej Wytycznymi w 
zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem* 
instrumentów w postaci dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń lub części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, o 
których mowa w art. 15zzb, 15 zzc i 15 zze 
ustawy COVID-19 realizowanych bezpośrednio 
w oparciu o przepisy ustawy COVID-19. 
 
(nowy przypis nr 3) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

Dodanie przypisu zgodnie z 
uwzględnieniem zakresu działań 
przewidzianych do realizacji  
w projektach pozakonkursowych  
w ramach Działania 8.1 dla 
nowego naboru na lata 2021-2022 

3.  § 5 ust.4 pkt 2 
Przypis 6 i 7 
oraz  
§ 5 ust.7 i ust 11 
Przypis 9 i 12 
 

Należy dodać środki rezerwy ministra właściwego 
ds. pracy przeznaczone na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń lub części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej  

Należy dodać środki rezerwy ministra 
właściwego ds. pracy przeznaczone na 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
lub części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej -  nie dotyczy projektów 
realizowanych w ramach naboru na lata 2021-
2022. 

Uzupełniono treść przypisów – 
uzasadnienie j.w. 

4.  § 5 ust. 7 pkt 2 
Przypis nr 10 

częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
lub kosztów prowadzenia  działalności 
gospodarczej, o których mowa w art. 15 zzb, 15 zzc 
i 15 zze ustawy COVID-19, pochodzących z rezerwy 
ministra właściwego ds. pracy, w kwocie ……..zł. 
(słownie:……..). 
 

częściowe dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia  
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 
15 zzb, 15 zzc i 15 zze ustawy COVID-19, 
pochodzących z rezerwy ministra właściwego ds. 
pracy, w kwocie ……..zł. (słownie:……..). 
 

Dodanie przypisu zgodnie z 
uwzględnieniem zakresu działań 
przewidzianych do realizacji  
w projektach pozakonkursowych  
w ramach Działania 8.1 dla 
nowego naboru na lata 2021-2022 
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(nowy przypis nr 10) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

3)  § 5 ust. 11 pkt 2 
Przypis nr 13 

częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
o których mowa w art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze ustawy 
COVID-19, pochodzących z rezerwy ministra 
właściwego ds. pracy. 

częściowe dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 
15 zzb, 15 zzc i 15 zze ustawy COVID-19, 
pochodzących z rezerwy ministra właściwego ds. 
pracy. 
 
(nowy przypis nr 13) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

j.w. 

4)  § 10 W zakresie środków, o których mowa w § 5 ust. 6 
pkt 1 i ust. 8 pkt 1 w części dotyczącej wydatków 
Projektu PUP, upoważnia się Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii do wystawiania zleceń płatności, 
o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, w celu dokonania refundacji wydatków 
na rzecz dysponenta Funduszu Pracy. 

W zakresie środków, o których mowa w § 5 ust. 
6 pkt 1 i ust. 8 pkt 1 w części dotyczącej 
wydatków Projektu PUP, upoważnia się Ministra 
właściwego ds. pracy do wystawiania zleceń 
płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych, w celu 
dokonania refundacji wydatków na rzecz 
dysponenta Funduszu Pracy. 

Zmiana nazwy ministra ds. pracy. 

5)  § 19 ust. 2 pkt 3 
Przypis nr 25 

w odniesieniu do wsparcia udzielanego na 
podstawie ustawy COVID-19, o którym mowa w art. 
15 zzb, art. 15 zzc i art. 15 zze ustawy COVID-19. 
 

w odniesieniu do wsparcia udzielanego na 
podstawie ustawy COVID-19, o którym mowa w 
art. 15 zzb, art. 15 zzc i art. 15 zze ustawy 
COVID-19. 
 
(nowy przypis nr 25) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

Dodanie przypisu zgodnie z 
uwzględnieniem zakresu działań 
przewidzianych do realizacji  
w projektach pozakonkursowych  
w ramach Działania 8.1 dla 
nowego naboru na lata 2021-2022 

6)  § 19 ust. 7a 
Przypis nr 26 

Dla wsparcia udzielonego na podstawie ustawy 
COVID-19, zakres danych obejmuje: 
- imię i nazwisko, 
- PESEL, 
- płeć, 
- poziom wykształcenia, 
- status osoby na rynku pracy, 
- rodzaj wsparcia, 
- data rozpoczęcia udziału w projekcie, 
- data zakończenia udziału w projekcie. 

Dla wsparcia udzielonego na podstawie ustawy 
COVID-19, zakres danych obejmuje:* 
- imię i nazwisko, 
- PESEL, 
- płeć, 
- poziom wykształcenia, 
- status osoby na rynku pracy, 
- rodzaj wsparcia, 
- data rozpoczęcia udziału w projekcie, 
- data zakończenia udziału w projekcie. 
 
(nowy przypis nr 26) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 

naboru na lata 2021-2022. 

j.w. 
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7)  § 19 ust.26a 
Przypis nr 27 

W przypadku uczestników projektów otrzymujących 
wsparcie na podstawie ustawy COVID-19, o którym 
mowa w § 5 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 pkt 2 obowiązek 
informacyjny w związku z art. 13 
i art. 14 RODO realizowany jest w ramach Umowy 
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne lub kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
przypadku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19. 

W przypadku uczestników projektów 
otrzymujących wsparcie na podstawie ustawy 
COVID-19, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 2 i 
ust. 11 pkt 2 obowiązek informacyjny w związku 
z art. 13i art. 14 RODO realizowany jest w 
ramach Umowy dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne lub kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19. 
 
(nowy przypis nr 27) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

j.w. 

8)  § 21 ust. 3 
Przypis nr 30 

Beneficjent może dokonywać przesunięć w 
budżecie projektu określonym we Wniosku   
o dofinansowanie o sumie kontrolnej ………… z 
dnia …….* do 10% wartości środków w odniesieniu 
do zadania, z którego są przesuwane środki jak i do 
zadania, na które są przesuwane środki w stosunku 
do zatwierdzonego Wniosku bez konieczności 
zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. 
Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
nie mogą dotyczyć środków przeznaczonych na 
częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
pochodzących z rezerwy ministra właściwego do 
spraw pracy, o którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 2 i ust. 
11 pkt 2. 

Beneficjent może dokonywać przesunięć w 
budżecie projektu określonym we Wniosku   
o dofinansowanie o sumie kontrolnej ………… z 
dnia …….* do 10% wartości środków w 
odniesieniu do zadania, z którego są 
przesuwane środki jak i do zadania, na które są 
przesuwane środki w stosunku do 
zatwierdzonego Wniosku bez konieczności 
zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1.  
 
Przesunięcia, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, nie mogą dotyczyć środków 
przeznaczonych na częściowe dofinansowanie 
kosztów wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, pochodzących z 
rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, o 
którym mowa w § 5 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 pkt 2. 
 
(nowy przypis nr 30) 
Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach 
naboru na lata 2021-2022. 

j.w. 

9)  § 27 pkt 5 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

10)  § 31 ust. 2 Instytucja Pośrednicząca przekazuje Ministrowi 
Rozwoju, Pracy i Technologii kopię Umowy w 
terminie 7 dni roboczych od daty jej podpisania. 

Instytucja Pośrednicząca przekazuje Ministrowi 
właściwemu ds. pracy kopię Umowy w terminie  
7 dni roboczych od daty jej podpisania.  

Zmiana nazwy ministra ds. pracy. 
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11)  Załącznik nr 12 
Zakres danych 
osobowych 
powierzonych do 
przetwarzania 

- 15. Numer uprawnień budowlanych Dodanie zapisu „15. Numer 
uprawnień budowlanych” zgodnie z 
Aneksem nr 8 do Porozumienia  
z WUP W Warszawie w sprawie 
powierzenia Instytucji 
Pośredniczącej przetwarzania 
danych osobowych w związku z 
realizacją RPO WM 2014-2020. 

12)  Zmiany redakcyjne, w tym zmiana numeracji przypisów. 

 
 


