
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poznań, 03.11.2017 r.

Wniosek o płatność

Omówienie zasad rozliczania operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej 
oraz rozwijania działalności gospodarczej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego 
PROW na lata 2014-2020
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Poniższe określenia w niniejszej prezentacji oznaczają

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).

Podejmowanie – operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozwijanie – operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020
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„Podejmowanie”

Zapis z rozporządzenia 
dot. 70% sumy kosztów a rozliczenie wniosku o płatność

Zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia, pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest
przyznawana, jeżeli biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów
planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów jest
nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Jest to warunek przyznania pomocy, a nie jej wypłaty.
Źródło: Pismo ARiMR z 09.12.2016 r.; znak sprawy: DDD-WL.6935.45.2016.AKK.MZd

Co to oznacza?

Na etapie wniosku o płatność sprawdzamy rzeczową realizacje biznesplanu, tj. czy Beneficjent zakupił to,
co zaplanował w biznesplanie i czy dokumentacja potwierdzająca rzeczową realizację biznesplanu pozwala na ocenę,
iż Beneficjent jest w stanie osiągnąć cel operacji. Powyższy warunek (koszty poniesione nie niższe niż 70% kwoty
pomocy) na etapie wniosku o płatność nie podlega weryfikacji.
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„Podejmowanie”

Najczęściej pojawiające się pytania Beneficjentów  

Zaplanowałem zakup maszyny za 50 000,00 zł, kwota pomocy wynosi 50 000,00 zł, natomiast przy zakupie maszyny
okazało się, że firma udzieliła mi 10% rabatu i zapłacę za maszynę 45 000,00 zł. Czy mogę dokupić jeszcze inny sprzęt
za 5 000,00 zł, czy też będę musiał zwrócić niewykorzystane środki?

Odpowiedź:

Na etapie wniosku o płatność weryfikacji podlega fakt, czy została zakupiona maszyna jaka została zaplanowana
w biznesplanie. Niewykorzystanej kwoty 5 000,00 zł nie trzeba zwracać ani dokumentować zakupu innego sprzętu dla
prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące rzeczowej
realizacji biznesplanu o których mowa w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, np.:

• faktura lub rachunek ( Uwaga! Wraz z drugostronnym opisem dokumentu – Instrukcja);

• zdjęcia;

• protokół rozruchu maszyn i urządzeń lub Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu
ww. czynności z udziałem środków własnych;
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„Podejmowanie” 

Najczęściej pojawiające się pytania Beneficjentów  

Zaplanowałem zakup maszyny za 50 000,00 zł, czy jestem zobowiązany do opublikowania na stronie ARiMR zapytania
ofertowego i wyboru wykonawcy zgodnie z trybem konkurencyjnego wyboru wykonawców (zadania powyżej
20 000,00 zł netto)?

Odpowiedź:

Beneficjenci realizujący operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2
nie są zobowiązani przy wyborze wykonawcy do stosowania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej. (Dz. U. poz. 106). Beneficjent (w przeciwieństwie do operacji w zakresie rozwijania działalności
gospodarczej) nie został zobowiązany w Umowie o przyznaniu pomocy do ponoszenia kosztów z zachowaniem
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, stąd w przypadku gdy wartość zadania przekracza 20 000,00 zł, nie jest
zobowiązany do publikowania zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Beneficjent też nie jest związany z oferentem, którego ofertę przedstawił na etapie WoPP.
Na etapie II wniosku o płatność weryfikacji nie podlega fakt czy Beneficjent przeprowadził postępowanie ofertowe.



Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Podejmowanie”

Weryfikując wniosek o płatność sprawdzamy zgodność operacji z biznesplanem oraz zgłoszonymi zmianami 

Zgodnie z warunkami Umowy o przyznaniu pomocy zmiana 
w biznesplanie jest dopuszczalna, jeśli nie wpłynie na 
osiągnięcie:

• celu operacji oraz wskaźników;

• ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.

Ww. zmiana wymaga każdorazowego poinformowania Zarządu
Województwa. Zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeżeli
w przeciągu 30 dni od dnia poinformowania Zarządu
Województwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane zmiany.



Samozatrudnienie a liczba utworzonych miejsc pracy w: 
„podejmowaniu”

i „rozwijaniu”

„Podejmowanie”

Jeśli Beneficjent dokonał 
zgłoszenia do: 

Traktowane jest jako 
utworzenie miejsca 

pracy

1 etat

•ubezpieczenia emerytalnego; 

•ubezpieczeń rentowych;

•ubezpieczenia wypadkowego

„Rozwijanie”

Osoby samozatrudnionej, czyli 
prowadzącej działalność gospodarczą 

nie wliczamy do stanu zatrudnienia

0 etatów
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„Podejmowanie”

Zobowiązanie Beneficjenta

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli 
operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy  dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywania do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
oraz:

Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności i podleganie tym ubezpieczeniom
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej,

Utworzenie co najmniej jednego miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, zatrudnienie
osoby, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, na podstawie umowy
o pracę, a także utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upłynie
2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

lub



„Podejmowanie”
Samozatrudnienie – 1 ETAT

Zatrudniony w innym zakładzie pracy

Beneficjent jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS 
na ubezpieczenia społeczne (składka: emerytalna, rentowa, 

wypadkowa)

Pomimo tego, iż zakład pracy odprowadza od Beneficjenta 
składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zakładając 

działalność gospodarczą mógłby być zwolniony z opłacania 
tych składek, to  ubiegając się o pomoc z PROW 2014-2020 

Beneficjent zobowiązany jest do odprowadzania ww. składek 
społecznych (przystąpienie na zasadzie dobrowolności).

1 etat

Niezatrudniony w innym zakładzie pracy

Beneficjent jest zobowiązany do odprowadzania 
składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (składka: 

emerytalna, rentowa, wypadkowa)

1 etat
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„Podejmowanie”
Działalność gospodarcza + pracownik – 1 ETAT

Beneficjent podejmuje działalność 
gospodarczą i jest zatrudniony w innym 
zakładzie pracy

Nie odprowadza składek ZUS na 
ubezpieczenia społeczne

0 etatów

Beneficjent zatrudnia pracownika

Pracownik jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę (jedno miejsce pracy 
w przeliczeniu na etaty średnioroczne)

1 etat
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„Podejmowanie”
Działalność gospodarcza + pracownik – 2 ETATY

Beneficjent podejmuje działalność 
gospodarczą i jest zatrudniony w innym 
zakładzie pracy

Dobrowolnie odprowadza składki ZUS na 
ubezpieczenie społecznie (emerytalna, 
rentowa, wypadkowa)

1 etat                                      

Beneficjent zatrudnia pracownika

Pracownik jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę (jedno miejsce pracy 
w przeliczeniu na etaty średnioroczne)

1 etat
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„Podejmowanie”
Działalność gospodarcza + pracownik – 2 ETATY

Beneficjent podejmuje działalność gospodarczą 
i nie jest zatrudniony w innym zakładzie pracy

Płaci składki ZUS

1 etat                                           

Beneficjent zatrudnia pracownika 

Pracownik jest zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę (jedno miejsce pracy 
w przeliczeniu na etaty średnioroczne)

1 etat
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„Podejmowanie”

Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy 
(zmiana formularza i Instrukcji – 16.10.2017 r.)

Uwaga ogólna:

Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument. Uwaga zmiana! Kopie
faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej mogą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Beneficjenta.

Nowe załączniki:

1. Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym (US-7)
(dokument obowiązkowy tylko w przypadku samozatrudnienia) - zaświadczenie jest wydawane na
wniosek płatnika składek.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Beneficjenta lub zatrudnionego pracownika
(np. imienny wpis na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu).
Dokumenty są wymagane w przypadkach, gdy prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest
od posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez Beneficjenta lub zatrudnionego
pracownika.
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„Podejmowanie” 

Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy 
(zmiana formularza i Instrukcji – 16.10.2017 r.)

Zmiana:

Brak w zaktualizowanym WoP i Instrukcji do WoP załącznika - Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub
czasowego na obszarze wiejskim objętym LSR od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia złożenia wniosku drugiej transzy –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o płatność. Natomiast Karta weryfikacji wniosku o płatność oraz
Instrukcja do Karty wymagają przedstawienia ww. załącznika. Propozycja SW – załączenie jednego z dokumentów o których mowa
w Instrukcji wypełniania WoPP:

„W przypadku, wniosków złożonych do 31.12.2017 r. możliwe jest dokumentowanie miejsca zamieszkania podmiotu poprzez wykazanie: adresu zameldowania na
pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), albo adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy
potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212 z późn. zm.), zgodnie z którym w
treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem
wniosku) lub też w oparciu o poniższe załączniki (możliwe do złożenia po 31.12.2017 r.).

Po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu

- należy przedstawić: pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z:

• potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego –pieczęć, albo

• urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja)

• wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania –kopia;

albo

- wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury
za media, ścieki, odpady komunalne .Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji,
tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu”.
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„Podejmowanie”

Warunki wypłaty pomocy

Forma pomocy przyznanej Beneficjentowi ma charakter ryczałtu a nie kwalifikowalności
kosztów, stąd przy rozliczaniu ryczałtowym nie ma możliwości pomniejszania kwoty pomocy
o tzw. koszty niekwalifikowalne. Niemniej pomoc może zostać pomniejszona w przypadku:

1. Niewywiązania się ze zobowiązań określonych w §8 ust. 4 pkt 2-4 Umowy o przyznaniu 
pomocy:

- niezrealizowanie działań informacyjnych i promocyjnych (Księga wizualizacji znaku PROW 
2014-2020) – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1%;

- nieprzekazania lub nieudostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym 
uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją - kwotę pomocy do wypłaty 

pomniejsza się o 0,5%;

- niewywiązanie się z zobowiązania dotyczącego odrębnej ewidencji księgowej - kwotę 
pomocy do wypłaty pomniejsza się o 10%;

2. Przekroczenia pozostałego do wykorzystania limitu de minimis. 
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„Podejmowanie”

Warunki wypłaty pomocy

Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli 
Beneficjent:

Zrealizował operację zgodnie z biznesplanem (realizacja obejmuje m.in. 
osiągnięcie celu operacji  oraz wskaźników jego realizacji.

Utworzył miejsca pracy

Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie

Udokumentował zrealizowanie operacji

Złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w terminie 2 
lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
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„Podejmowanie”

Warunki wypłaty pomocy

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków o których mowa była wcześniej lub gdy
naruszone zostały warunki przyznania pomocy, Zarząd Województwa odmawia wypłaty całości pomocy,
a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona – następuje również zwrot
dotychczasowej kwoty pomocy.
Źródło: Pismo ARiMR z 26.10.2017 r.; znak sprawy: DDD-WL.6935.274.2017.KS

Co to oznacza?

Na etapie weryfikacji drugiej transzy pomocy, Beneficjentowi zostaje wypłacona kwota pomocy
w wysokości wskazanej w Umowie o przyznaniu pomocy lub też w przypadku niespełnienia warunków
o których mowa była wcześniej następuje odmowa wypłaty pomocy oraz zwrot dotychczas wypłaconej
kwoty.

Na etapie rozliczania wniosku o płatność weryfikacji nie podlega wysokość kwoty pomocy oraz
nie następuje też pomniejszenie kwoty pomocy, o ile nie nastąpiły przypadki o których mowa była
wcześniej.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



„Rozwijanie” 
Obliczanie wskaźnika – liczba utworzonych miejsc pracy

1. Pole 1.3.1 - Wartość momentu bazowego stanu zatrudnienia określona w umowie
o przyznaniu pomocy.

2.    Pole 1.3.2 - Aktualny stan zatrudnienia (większa wartość z pola 1.3.2.1 i pola 1.3.2.2)

Uwaga! Zmiana w stosunku do Instrukcji PROW 2014-2020_19.2/2/z

Pole 1.3.2.1 - średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy wliczając 
miesiąc złożenia wniosku o płatność (w przeliczeniu na pełne etaty). 

Przykład:

Jeśli WoP składany jest w październiku 2017 r., to zatrudnienie obejmuje okres od 
listopada 2016 r. do października 2017 r.

Pole 1.3.2.2 – średnia arytmetyczna na dzień składania WoP (utrzymane + nowe 
etaty)
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„Rozwijanie”

Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej arytmetycznej – Główny Urząd 
Statystyczny

Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej arytmetycznej, jest
ilorazem sumy stanów zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy
w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Do dni pracy
w miesiącu wlicza się przypadające w tym czasie niedziele, święta oraz dni wolne od
pracy. Dla tych dni przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub
następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy. W stanach
dziennych nie uwzględnia się osób przebywających na urlopach bezpłatnych,
wychowawczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie,
ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze.

Źródło:

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/376,pojecie.html
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„Rozwijanie”
Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej arytmetycznej – Instrukcja 

wypełniania WoP i WoPP

Do stanu zatrudnienia nie należy wliczać pracowników przebywających na urlopie:

- bezpłatnym;

- macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie
rodzicielskim;

- wychowawczym;

- bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia określonych funkcji z wyboru;

oraz

- stażystów;

- osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;

- osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa
o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);

- osób tzw. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą;

- osób skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy wydanego przez dyrektora zakładu
karnego (a nie umowy o pracę).
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„Rozwijanie”
Różnica pomiędzy przeciętnym miesięcznym zatrudnieniem obliczanym metodą średniej 

arytmetycznej przez
Główny Urząd Statystyczny a Instrukcją wypełniania WoP i WoPP

Występują różnice pomiędzy sposobami obliczania średniej arytmetycznej dotyczy
np. brak ujęcia w Instrukcji WoPP pracowników otrzymujących zasiłki chorobowe,
stąd dla uzyskania tożsamych danych konieczne jest wyliczanie wg Instrukcji
wypełniania WoPP.

Uwaga! Inaczej jest w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Do stanu zatrudnienia nie należy wliczać wymiaru etatu pracownika, który jest czasowo niezdolny do
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, jeżeli łączna niezdolność do pracy
przekroczy 60 dni oraz pracowników pobierających zasiłek rehabilitacyjny.
Źródło: Pismo ARiMR z 25.01.2017 r.; znak sprawy: DDD-WL.6937.5.2016.APP
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„Rozwijanie”
Waga poprawnego wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Zgodnie z §5 pkt. 1 ust. 5 Umowy o przyznaniu pomocy, Beneficjent zobowiązuje się do:

„utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne (np.) 2 miejsc pracy w odniesieniu do momentu bazowego wynoszącego
(np.) 4,80 etatów”.

Zgodnie z §10 pkt. 10 ust. 7 Umowy o przyznaniu pomocy:

W przypadku: „nieutworzenia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową miejsc pracy
o których mowa w §5 pkt. 1 ust. 5 - następuje odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku gdy część pomocy
została wcześniej wypłacona – również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy”.
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„Rozwijanie”

Wsparcie ze środków Funduszu Pracy na zatrudnienie osób przez Beneficjenta

Zgodnie z §5 pkt 1 ust. 6 Umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązuje się do: „ponoszenia kosztów zatrudnienia pracownika(ów),
w odniesieniu do miejsc(a) pracy, o którym (ych) mowa w pkt 5, pkt 8 lit.c i pkt 9 lit.c, i niefinansowania tych kosztów z udziałem innych
środków publicznych”.

Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 81 z 20.07.2017 r. w sprawie zmian wzoru formularza umowy wprowadzono m.in. następującą zmianę:

- usunięcie w §5 pkt 1 ust. 6 zobowiązania do niefinansowania kosztów zatrudnienia pracownika(ów), w odniesieniu do miejsc(a)
pracy, o którym (ych) mowa w pkt 5, z udziałem innych środków publicznych.

Zgodnie z §5 pkt 1 ust. 6 aktualnej wersji Umowy o przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązuje do: „ponoszenia kosztów zatrudnienia
pracownika(ów), w odniesieniu do miejsc(a) pracy, o którym (ych) mowa w pkt 5, pkt 9 lit.b i pkt 10 lit.b”.
Źródło: pismo ARiMR z 21.07.2017 r., znak sprawy: ZP-159 DDD.071.29.2017.MJ

Jeżeli Beneficjent podpisał Umowę o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie wzoru nowego formularza Umowy, wówczas aby
w odniesieniu do zatrudnienia pracowników, mógł skorzystać ze wsparcia ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zobowiązany jest wystąpić o aneks do Umowy.

Uwaga! Inne rozstrzygnięcie, co do wsparcia ze strony Funduszu Pracy na zatrudnienie osób przez Beneficjenta znajduje się
w tabeli pytań i odpowiedzi umieszczonych na stronie ARiMR (aktualizacja na dzień 22 września 2017 r.). Stanowisko ARiMR nie uwzględnia
jeszcze ww. Zarządzenia Prezesa ARiMR.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



„Podejmowanie” i „Rozwijanie”
Kiedy Beneficjent oświadcza, iż prowadzi odrębną ewidencję księgową a kiedy Wykaz faktur lub 

dokumentów o równoważnej wartości dowodowej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 prowadzenie ksiąg rachunkowych, tzw. „pełnej księgowości” stosuje się m.in. do osób
fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Stąd wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej poprzez wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych
i analitycznych lub wprowadzenie odrębnego kodu księgowego dla operacji odnosi się do podmiotów prowadzących
księgi rachunkowe.

Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych raczej nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą.

Jeśli Beneficjent prowadzi księgi rachunkowe wówczas uzupełnia w oświadczeniu do WoP, tabelę dotyczącą
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości i wypełnia tabelę o numer odrębnego konta księgowego

i nazwę konta księgowego na którym dokonano księgowania transakcji związanych z operacją.
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„Podejmowanie” i „Rozwijanie”
Kiedy Beneficjent oświadcza, iż prowadzi odrębną ewidencję księgową a kiedy Wykaz faktur 

lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej?

Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dotyczy Beneficjentów,
którzy nie sią zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Książka przychodów i rozchodów nie świadczy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych i nie należy
wpisywać żadnych danych w tabeli dot. kont księgowych ani numeru rachunku bankowego, co
jest częstym uchybieniem. Pole dotyczące kont księgowych pozostawia się puste i zaznacza „TAK”
przy oświadczeniu, że Beneficjent posiada Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej.

Uwaga! Zmiana w Instrukcji wypełniania WoP – dot. „rozwijania”:

Sekcja V. Wykaz faktur; kolumna 3 nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego – jeśli
Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych pole należy pozostawić
puste (nie wpisujemy żadnych danych z Wykazu faktur ani numeru ewidencyjnego ani żadnych
danych z Książki przychodów i rozchodów).
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Dziękuję za uwagę

Oddział Płatności 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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