
Lp.
Podmiot zgłaszający 

uwagę

Numer rozdziału / 

podrozdziału / 

sekcji 

Punkt Litera Uwaga lub propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie Odniesienie IK UP EFS

1 Związek Powiatów 

Polskich

Załącznik nr 2 - 

Warunki 

kwalifikowania 

stawek 

jednostkowych 

dotyczących opieki 

nad dziećmi do lat 

3 w żłobku, klubie 

dziecięcym lub 

przez dziennego 

opiekuna

2 - Zapis "Stawka jednostkowa uwględnia zarówno 

koszt utworzenia miejsca opieki nad dzieckiem w 

wieku do lat 3 jak i jego utrzymania przez okres 

nie dłuższy niiż 24 miesiące" - zapisy dokumentu 

nie określają sposobu rozliczenia wydatków 

związanych z utowrzeniem miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3. Brak jest doprecyzowania czy 

Beneficjent będzie mógł ponosić wydatki przed 

uruchomieniem bieżącego funkcjonowania oraz 

na jakich zasdach będzie musiął je rozliczyć. 

Zapisy załącznika nr 2 odnoszą sie tylko i 

wyłacznie do sposobu rozliczenia bieżącego 

funkcjonowania. 

Beneficjent w celu uruchomienia miejsc 

żłobkowych, zarówno w przypadku powstawania 

nowego obiektu jak i zwiększania miejsc w już 

funkcjonujacym budynku musi 

utworzyć/dostosować bazę lokalową. Wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje 

się po uzyksaniu decyzji potwierdzającej 

spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz 

decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań 

sanitarno-lokalowych, co wymaga w pierwszej 

kolejności poniesienia wydatków związanych z 

budową/dostosowaniem/modernizacją 

określonego budynku, a także z jego 

doposażeniem.  

Uwagi do projektu zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020



2 Związek Powiatów 

Polskich

Załącznik nr 2 - 

Warunki 

kwalifikowania 

stawek 

jednostkowych 

dotyczących opieki 

nad dziećmi do lat 

3 w żłobku, klubie 

dziecięcym lub 

przez dziennego 

opiekuna

pkt. 3 a-f Nieuzasadnione jest wprowadzenie 

zaproponowanych zmian w zakresie sposobu 

finansowania tworzenia miejsc opieki nad 

dziecmi do lat 3. Propozycja rozliczania 

przedmiotowych projektów za pomocą stawek 

jednostkowych uzależnionych od frekwencji 

pojedynczego dziecka w danym miesiącu nie 

pozwoli Beneficjentom na pokrycie ze środków 

dofinansowania wszystkich stałych kosztów 

związanych z utrzymaniem danego miejsca. 

Beneficjent nie ma wpływu na frekwencje dzieci 

w poszczególnych miesiącach, która często 

wynosi poniżej 75% z uwagi na fakt, iż dzieci w 

wieku od 20 tyg. do 3 roku życia dopiero budują 

swoją odporność, więc częstym zjawiskiem są 

liczne choroby wśród właśnie tej grupy wiekowej. 

Zaproponowane stawki jednostkowe nie 

uwzględniają również kwestii dotyczących 

zwiększonych kosztów w przypadku przyjęcia 

dzieci z niepełosprawnościami do żłobka/klubu 

dziecięcego. Istotny jest również fakt, iż w 

zaproponowanym systemie rozliczeń jednostki 

samorządu terytorialnego, które prowadzą swoją 

politykę rachunkową w oparciu o ustawę o 

finansach publicznych, w znacznym stopniu będą 

miały utrudnione zaplanowanie budżetu, z uwagi 

na fakt, iż w momencie mniejszej frekwencji 

dzieci w żłobku/klubie dziecięcym w 

poszczególnych miesiącach, których nie da się 

przewidzieć, stałe koszty funkcjonowania będą 

musiały zostać poniesione ze środków własnych 

Beneficjenta, które będzie musiał zabezpieczyć 

w budżecie.Dokument nie zawiera również 

informacji czy w przypadku uznania za 

kwalifikowalną niższej stawki jednostkowej w 

danym miesiącu z uwagi na niższą frekwencję, 

kwota powstałych oszczędności z tego tytułu jest 

do odzyskania przez Beneficjenta?  W całym 

dokumencie brak również odniesienia, czy w 

Przemawia za tym fakt, iż średni koszt utworzenia 

a następnie utrzymania miejsca żłobkowego 

składa się z wielu elementów stałych, które są 

niezależne od frekwencji dziecka w danym 

miesiącu tj.: a) dostosowanie pomieszczeń do 

potrzeb dzieci, w tym do wymogów 

budowalnych, sanitarno-higienicznych, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja 

kuchni, stołówek, szatni itp. - koszt niezależny od 

frekwencji dziecka w żłobku/klubie dziecięcym

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. 

meble, wyposażenie wypoczynkowe, 

wyposażenie sanitarne, zabawki)-  koszt 

niezależny od frekwencji dziecka w żłobku/klubie 

dziecięcym 

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 

z koncepcją uniwersalnego projektowania - koszt 

niezależny od frekwencji dziecka w żłobku/klubie 

dziecięcym

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z 

bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem - koszt 

niezależny od frekwencji dziecka w żłobku/klubie 

dziecięcym

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój 

psychoruchowy i poznawczy dzieci- koszt 

niezależny od frekwencji dziecka w żłobku/klubie 

dziecięcym

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania 

utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 3 Związek Powiatów 

Polskich

Załącznik nr 2 - 

Warunki 

kwalifikowania 

stawek 

jednostkowych 

dotyczących opieki 

nad dziećmi do lat 

3 w żłobku, klubie 

dziecięcym lub 

przez dziennego 

opiekuna

pkt. 7 b-c Okres wypłacania stawki jednostkowej będzie 

dotyczył momentu od uzyskania lub zmiany 

wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 

ponownie brak jest doprecyzowania czy 

Beneficjent będzie mógł ponosić wydatki przed 

uruchomieniem bieżącego funkcjonowania oraz 

na jakich zasdach będzie musiął je rozliczyć. 

Zapisy załącznika nr 2 odnoszą sie tylko i 

wyłacznie do sposobu rozliczenia bieżącego 

funkcjonowania. 

Beneficjent w celu uruchomienia miejsc 

żłobkowych, zarówno w przypadku powstawania 

nowego obiektu jak i zwiększania miejsc w już 

funkcjonujacym budynku musi 

utworzyć/dostosować bazę lokalową. Wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje 

się po uzyksaniu decyzji potwierdzającej 

spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz 

decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań 

sanitarno-lokalowych, co wymaga w pierwszej 

kolejności poniesienia wydatków związanych z 

budową/dostosowaniem/modernizacją 

określonego budynku, a także z jego 

doposażeniem.  



4 Związek Powiatów 

Polskich

Załącznik nr 2 - 

Warunki 

kwalifikowania 

stawek 

jednostkowych 

dotyczących opieki 

nad dziećmi do lat 

3 w żłobku, klubie 

dziecięcym lub 

przez dziennego 

opiekuna

pkt. 7 b-c Zgodnie z wytycznymi EFS i zapisami 

regulaminów można realizować projekty których 

działania są w trakcie na własne ryzyko, 

wprowadzone zmiany w wytycznych to 

uniemożliwiają, przy różnorodnych terminach 

ogłaszania konkursów jest to znaczące 

utrudnienie dla Beneficjentów. Również oceny 

wniosków często się przedłużały i podpisanie 

umowy o dofinansowanie również dlatego często 

rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

umową może być niemożliwe, a zmiana terminów 

projektów komplementarnych z Maluch+ też nie 

jest możliwa z uwagi na terminy i stopień 

realizacji inwestycji. Niejasne jest również to czy 

projekty będą mogły być realizowane dłużej niż 

24 miesiące, biorąc pod uwagę okres 

Beneficjent w celu uruchomienia miejsc 

żłobkowych, zarówno w przypadku powstawania 

nowego obiektu jak i zwiększania miejsc w już 

funkcjonujacym budynku musi 

utworzyć/dostosować bazę lokalową. Wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje 

się po uzyksaniu decyzji potwierdzającej 

spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz 

decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań 

sanitarno-lokalowych, co wymaga w pierwszej 

kolejności poniesienia wydatków związanych z 

budową/dostosowaniem/modernizacją 

określonego budynku, a także z jego 

doposażeniem.  
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