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Dotyczy: kwestii podniesienia wysokości stypendiów szkoleniowych i stażowych 
w projektach EFS w związku z podwyższeniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych

Szanowni Państwo,

ustawa o dodatku solidarnościowym (Dz.U. 2020 poz. 1068) przyznawanym w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, obowiązująca od 21 czerwca 2020 r.  

wprowadziła również od 1 września br. podwyższenie kwoty zasiłku dla osób 

bezrobotnych (art. 15. ust. 2). W projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji 

zawodowej wysokość stypendiów stażowych i szkoleniowych jest powiązana z aktualną 

wysokością zasiłku dla osób bezrobotnych, co wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz 

innych Wytycznych, które odnoszą się do zasad określonych w niniejszych Wytycznych. 

Podwyższenie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych może mieć tym samym 

przełożenie na wysokość stypendiów szkoleniowych i stażowych wypłacanych 

uczestnikom projektów. Biorąc pod uwagę powyższe, Instytucje Zarządzające RPO 

powinny przeanalizować jak zmiana wysokości tego zasiłku wpłynie na realizowane 

w ramach Programów umowy o dofinansowanie projektów EFS, w których formą wsparcia 

są szkolenia i staże. 
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W projektach wybieranych do dofinansowania już po 1 września br., w których nie 

zakończono jeszcze procesu oceny wniosków, kwoty tych stypendiów powinny być 

wyliczane na podstawie aktualnie obowiązującej wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. 

W projektach już realizowanych, w których wysokości stypendiów były obliczane na 

podstawie poprzedniej wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych, Instytucje Pośredniczące 

w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą mogą podjąć decyzję o podwyższeniu wartości 

wypłacanych świadczeń. Jednak kluczowe w tym zakresie są zapisy umów 

o dofinansowanie projektów oraz umów zawieranych z uczestnikami projektów i tego jak 

uregulowana jest kwestia określenia wysokości tych stypendiów. 

W sytuacji, gdy wysokość tych świadczeń w umowach z uczestnikami jest określona jako 

konkretna kwota i w treści umowy nie ma bezpośredniego uzależnienia wysokości 

stypendiów od wartości zasiłku dla osób bezrobotnych, w opinii IK UP EFS nie ma 

konieczności dostosowania wysokości świadczeń wypłacanych w projekcie. W przypadku 

gdy stypendium jest określone kwotowo (tzn. nie jako określony procent zasiłku dla 

bezrobotnych, ale jako konkretna kwota wyrażona w PLN) to jego podwyższanie jest 

kwestią umowną, a obowiązek zmiany wysokości tego stypendium nie wynika z ustawy, 

gdyż nie określono w niej minimalnej wysokości stypendiów. Decyzja w tym zakresie 

należy do Instytucji Zarządzającej RPO/Instytucji Pośredniczącej PO WER, która 

odpowiada za realizację wsparcia. 

W sytuacji, gdy wysokość tych świadczeń w umowach z uczestnikami jest jednak wprost 

uzależniona od aktualnej wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych to wówczas w opinii IK 

UP EFS beneficjent ma obowiązek wypłaty stypendium w wysokości zgodnej z obecnymi 

przepisami. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności na wyrównanie wysokości tych 

stypendiów powinny być przeznaczone oszczędności powstałe w projekcie, o czym 

beneficjenci powinni zostać poinformowani przez IP/IZ. W sytuacji gdy na poziomie 

projektu beneficjent nie dysponuje oszczędnościami, na pokrycie zwiększonych 

stypendiów można przeznaczyć alokację dostępną w ramach Działania, która jest 

w dyspozycji danej IP/IZ. 

Uprzejmie informuję, że w odniesieniu do PO WER, IP ma możliwość przeznaczenia na 

ten cel wyłącznie dostępnej alokacji zgodnie z algorytmem. Nie ma możliwości 

wykorzystania oszczędności, które powstają lub powstaną w innych projektach co jest 

związane z warunkami nadkontraktacji, które zostały ustalone z Ministerstwem Finansów. 
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Wszystkie oszczędności z projektów od 31.03.2020 r. są zaliczane na poczet 

nadkontraktacji i IP nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania. 

W sytuacji, gdy beneficjent nie posiada oszczędności w ramach projektu, a IP/IZ nie ma 

wolnej alokacji, możliwe jest  zwiększenie kwot stypendiów do obowiązujących od 

1.09.2020 r. w ramach dotychczasowego budżetu projektu poprzez zmniejszenie liczby 

osób objętych wsparciem w projekcie, pod warunkiem jednak, że jest to możliwe na etapie 

realizacji, w którym znajduje się projekt. W projektach, w których zakończono rekrutację 

i działania są na końcowym etapie realizacji, takie rozwiązanie nie będzie możliwe do 

zastosowania. 

W przypadku realizowanych projektów rozliczanych  kwotami ryczałtowymi istnieje 

możliwość adekwatnego zwiększenia wartości kwoty ryczałtowej tak, by było możliwe 

zapewnienie odpowiedniej wysokości stypendiów, o ile zapisy umów z uczestnikami 

nakładają na beneficjenta obowiązek wypłaty wyższych świadczeń. Jednakże, należy 

zwrócić uwagę, że zmiana wartości kwoty ryczałtowej może mieć miejsce wyłącznie 

w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, których beneficjent nie mógł 

przewidzieć i na które nie miał wpływu.  Zmiana przepisów krajowych w zakresie 

wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych jest czynnikiem niezależnym od beneficjenta, 

który ma bezpośredni wpływ na realizację projektu i w tym przypadku, o ile beneficjent nie 

miał możliwości wcześniejszego zaplanowania odpowiednio zwiększonej kwoty 

ryczałtowej, w opinii IK UP EFS uzasadnione jest wnioskowanie przez beneficjenta 

o zmianę wartości kwoty ryczałtowej, z zastrzeżeniem, że w wyniku wprowadzonej 

zmiany, dofinansowanie w projekcie nie przekroczy równowartości 100 tys. euro. 

Z poważaniem

Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

- WF, WB, WEZ, WMP, WSW, DRP, DKF w MFiPR

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
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