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Materiał stanowi wskazówki dla beneficjentów RPOWP 2014-2020 realizujących projekty w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) i ma charakter instruktażowy. Podstawą do
rozliczeń projektów są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne). Sporządzając dokument
wykorzystano wskazówki zawarte w Materiale informacyjnym dotyczącym wnoszenia
wkładu niepieniężnego w ramach projektów POWER, który opracowany został przez
Departament EFS w Ministerstwie Rozwoju (obecnie: Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).
I. Co to jest wkład własny niepieniężny?
Zgodnie z treścią podrozdziału 6.10 Wytycznych wkład niepieniężny to stanowiący część lub całość
wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, nieprzekazany
beneficjentowi w formie dofinansowania. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu
określonych składników majątku przez Beneficjenta lub z majątku innych podmiotów, jeżeli
możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie, w szczególności nieruchomości, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy. Oznacza to, że wkład własny niepieniężny powinien być, co do
zasady w posiadaniu beneficjenta przed okresem realizacji projektu (wyjątkiem jest wkład w postaci
świadczeń wolontariuszy). Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla
nieruchomości)1 był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków
publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie).
Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez Beneficjenta w postaci dóbr lub usług stanowi
wydatek kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać w niezależny sposób
potwierdzona dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.
Wyceny wartości majątku można dokonać przy wykorzystaniu wyników różnego rodzaju ekspertyz,
w tym operatów rzeczoznawców majątkowych i protokołów specjalnych komisji oraz za pomocą
innych materiałów, np. wykazów cen rynkowych uzyskiwanych z różnych źródeł lub rynków.
W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, dofinansowanie w projekcie ze środków
publicznych, nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych
o wartość wkładu niepieniężnego.
Wkład własny niepieniężny należy odróżnić od wkładu własnego pieniężnego, który stanowi
opłacenie przez beneficjenta ze środków własnych wydatków kwalifikowalnych w projekcie, np.:
w postaci zapłaty za wynagrodzenie personelu projektu, za wynajem sali lub utrzymanie powierzchni
biurowych.

UWAGA! Wynajem sali szkoleniowej lub koszt oddelegowania trenera zatrudnionego
u beneficjenta na umowę o pracę nie jest wkładem własnym niepieniężnym.

1

7 lub 10 lat od daty zakupu
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II. Jak wykazywać i rozliczać wkład własny niepieniężny?


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Sekcja I.2 Podstawowe Informacje o projekcie
Zaznaczenie odpowiedzi TAK w pytaniu w sekcji I.2 dotyczącym wniesienia do projektu wkładu
własnego umożliwia wykazanie wkładu własnego w sekcji VII. Budżet projektu.

Sekcja VII.1 Wydatki rzeczywiście poniesione
Wprowadzając dany koszt do budżetu istnieje możliwość zakwalifikowania go (w części lub całości)
jako wkład własny. Po oznaczeniu pola „w tym wkład własny” pojawia się możliwość wyboru z listy
rozwijanej rodzaju wkładu własnego. W aplikacji GWA2014 EFS wkład własny niepieniężny
zdefiniowano jako wkład rzeczowy, a pieniężny – jako finansowy. Wybierając rodzaj wkładu
własnego Beneficjent wskazuje równocześnie źródło jego pochodzenia, tj. czy wkład własny pochodzi
ze środków publicznych czy prywatnych.
O źródle wniesionego wkładu własnego decyduje status danego podmiotu (tj. Beneficjenta lub
Partnera) np. podmioty sektora finansów publicznych wnoszą do projektu wkład własny publiczny,
podmioty spoza sektora jednostek sektora finansów publicznych, np. stowarzyszenia, fundacje,
przedsiębiorstwa wnoszą wkład prywatny.
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Sekcja VII.2.1 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem
UWAGA!
W kwotach ryczałtowych nie ma możliwości wykazywania i rozliczania wkładu niepieniężnego
(rzeczowego)
Wkład własny wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych za pomocą
uproszczonych metod rozliczania wydatków (np. kwot ryczałtowych) należy traktować jako
wkład pieniężny (finansowy).

Wkład własny wykazywany w ramach projektu rozliczanego np. kwotami ryczałtowymi traktowany
jest jako pieniężny. Wprowadzając koszt do budżetu w ramach wkładu własnego, po oznaczeniu pola
„w tym wkład własny”, należy wybrać jego rodzaj, tj. finansowo-prywatny lub finansowo-publiczny –
w zależności od źródła jego pochodzenia ( o czym mowa powyżej).
Sekcja VII.2.2 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
UWAGA! W kosztach pośrednich (rozliczanych z wykorzystaniem stawek ryczałtowych) nie ma
możliwości wykazywania i rozliczania wkładu niepieniężnego (rzeczowego).
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Wkład własny wykazywany w ramach projektu w kosztach pośrednich traktowany jest jako pieniężny.
Wprowadzając koszt pośredni w ramach kwoty kosztów pośrednich obliczonych zgodnie z daną
stawką ryczałtową należy oznaczyć pole „w tym wkład własny” i wpisać wartość wkładu w polu
finansowy-prywatny lub finansowy-publiczny – w zależności od źródła jego pochodzenia.

Sekcja VII.3 Podsumowania
Podsumowania w ramach wniesionego do projektu wkładu niepieniężnego (rzeczowego) są
automatycznie obliczane w aplikacji GWA2014 EFS i znajdują się tabeli „Podsumowanie wydatków
ogółem projektu” i „Podsumowania w ramach kategorii podlegającym limitom”.
Sekcja VII.6.4 UUzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja
o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników
Wydatki w ramach wkładu własnego, w tym wkładu niepieniężnego (rzeczowego) należy opisać
z uwzględnieniem takich informacji, jak: wysokość wkładu własnego, sposób jego wyliczenia (np.
wycena sal), forma wniesienia wkładu. Ponadto należy określić czy wkład własny wnoszony jest przez
beneficjenta, partnera projektu czy też inny podmiot lub uczestników projektu. Informacja podana
w uzasadnieniu powinna być ściśle powiązana z opisem w polu IV.6.1 Potencjał wnioskodawcy oraz
innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (partnerów, realizatorów) oraz Budżetem
projektu (sekcje VII.1 i VII.2).
Możliwe jest wykazywanie wkładu własnego częściowo w kosztach bezpośrednich i pośrednich.
W takim przypadku należy to właściwie uzasadnić we wniosku o dofinansowanie:
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Należy pamiętać, aby uzasadnienie dla wnoszonego wkładu własnego było wyczerpujące.
Przykład szczegółowego uzasadnienia w budżecie projektu:
Lp.

Uzasadnienie kosztów:

4.

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o
wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników
Wnioskodawca sfinansuje wymagany wkład własny w wysokości 5% wydatków
kwalifikowalnych zgodnie z wymogami konkursu. Zostanie on wniesiony przez lidera
projektu w części w ramach kosztów bezpośrednich a w części w ramach kosztów
pośrednich. Łączna wartość wkładu własnego to 29 500,00 zł.
Wnioskodawca sfinansuje wymagany wkład własny w wysokości 5 % wydatków
kwalifikowalnych zgodnie z wymogami konkursu. Zostanie on wniesiony przez lidera
projektu w części określonej w szczegółowym budżecie projektu w ramach kosztów
bezpośrednich w postaci kosztu udostępnienia sal szkoleniowych na potrzeby
przeprowadzenia szkoleń (wkład rzeczowy) w wysokości 19 tys. zł. Sale są w posiadaniu
beneficjenta, a wysokość wkładu własnego została oszacowana w oparciu o stawki
obowiązujące u beneficjenta przy wynajmie komercyjnym (cennik dostępny na stronie
internetowej beneficjenta). Dodatkowo, stawki potwierdzono rozeznaniem cenowym
przeprowadzonym na lokalnym rynku poprzez analizę ofert zawartych na stronach
internetowych 5 podmiotów zajmujących się wynajmem komercyjnym sal szkoleniowych.
W pozostałej części wkład własny zostanie wniesiony w ramach kosztów pośrednich (w
łącznej wysokości 10 500 zł). Łączna wartość wkładu własnego to 29 500,00 zł.



Komentarz IZ RPOWP

NIEPOPRAWNIE

POPRAWNIE

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wkład rzeczowy w umowie o dofinansowanie został ujęty jako jedna z kategorii podlegających
limitom w ramach EFS

Wnosząc wkład własny niepieniężny (rzeczowy) w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent ma
obowiązek uwzględnić go w składanych wnioskach o płatność. W każdym przypadku rozliczania
wydatku stanowiącego wkład rzeczowy w tabeli Zestawienie dokumentów należy wybrać z listy
rozwijalnej "wkład rzeczowy".
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Informacje odnośnie do łącznej wartości wkładu rzeczowego wykazanego w danym wniosku o
płatności, także w odniesieniu do limitu wskazanego w umowie o dofinansowanie znajdują się w we
wniosku o płatność w bloku Postęp finansowy:

UWAGA! We wniosku o płatność należy wykazywać faktycznie wniesiony wkład własny
niepieniężny (rzeczowy) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku zmiany formy
wniesienia wkładu własnego (z wkładu własnego pieniężnego na wkład własny niepieniężny) na
etapie realizacji projektu wymagana jest zgoda IZ RPOWP, a w dalszej kolejności zmiana wniosku
o dofinansowanie projektu.

III. Czy wykazywać wkład własny niepieniężny w kosztach pośrednich?
Nie. Beneficjenci mają możliwość wnoszenia wkładu własnego również w ramach kosztów
pośrednich. W ramach kosztów pośrednich nie podlegają weryfikacji i monitorowaniu żadne
dokumenty księgowe. Tym samym, wkład wnoszony w ramach kosztów pośrednich traktowany jest
jako pieniężny. Nie ma więc możliwości wykazywania i rozliczania wkładu niepieniężnego
(rzeczowego) w takim przypadku.
Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich, wskazane w podrozdziale 8.4 Wytycznych, służą pokryciu
wszelkich wydatków administracyjnych związanych z obsługą projektu i w analizie nie określono, jaka
ich część przysługuje na pokrycie poszczególnych wydatków lub też kategorii wydatków. W tej
sytuacji to do beneficjenta należy decyzja, jaką część kosztów pośrednich przeznaczy na jakie
wydatki. Należy podkreślić, że nie podlega to monitorowaniu przez IZ RPOWP na żadnym etapie.

Należy przy tym pamiętać, że Beneficjent, wnosząc wkład własny pieniężny w ramach kosztów
pośrednich, na pokrycie wszelkich pozostałych wydatków w kosztach pośrednich w ramach
dofinansowania dostanie odpowiednio pomniejszoną kwotę. Niemniej jednak, stawka ryczałtowa
kwalifikowalnych kosztów pośrednich (część Szczegółowy budżet projektu w wierszu 6.1.2 Koszty
pośrednie) nie zmienia się ponieważ w budżecie projektu wykazywane są wydatki ogółem i wydatki
kwalifikowalne, a nie tylko te objęte dofinansowaniem.
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IV. Jak szacować wysokość wkładu własnego niepieniężnego?
Co do wyceny wkładu własnego należy zwrócić uwagę po pierwsze na zapisy podrozdziału 6.10
Wytycznych Wkład niepieniężny, a po drugie podrozdziału 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku.
Każdy wydatek w projekcie, bez względu na to czy dotyczy dofinansowania czy wkładu własnego,
musi być bowiem racjonalny, efektywny i bezpośrednio związany z celami projektu. W praktyce
oznacza to, że beneficjent we wniosku o dofinansowanie powinien rozważyć, co dokładnie wnosi jako
wkład własny, uwzględniając cele i potrzeby projektu, co podlega ocenie w trakcie weryfikacji
wniosku o dofinansowanie.
Należy pamiętać, że jednym z warunków kwalifikowalności wkładu własnego jest to, że jego
wysokość nie przekracza stawek rynkowych. Każdorazowo w przypadku określania wysokości
wnoszonego wkładu własnego należy zweryfikować, czy odpowiada on stawkom stosowanym
powszechnie na danym obszarze, w szczególności, czy jest zgodny z cennikiem, który stosuje
beneficjent w działalności pozaprojektowej. Dodatkowo, co do zasady, wysokość rozliczanych stawek
nie powinna być wyższa niż te określone w przygotowanym przez IZ RPOWP Wykazie dopuszczalnych
stawek dla towarów i usług obowiązującym dla danego konkursu / naboru projektów
pozakonkursowych.
Beneficjenci planujący wnieść wkład własny do projektu związany z wykorzystaniem środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinni zwrócić uwagę na różny sposób
wnoszenia wkładu własnego do projektu, w zależności od rodzaju środka trwałego (podrozdział
6.12.1 Wytycznych tj. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych):
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio powiązane z przedmiotem
projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowej w szkole,
b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w celu wspomagania procesu
wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia, udostępnienie sal szkoleniowych),
Wydatki, o których mowa powyżej (litera „a” i „b”), mogą być uznane za kwalifikowalne pod
warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla
konieczności ich zakupu.
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których
mowa powyżej w lit. „a”, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być
kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym
o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których
mowa powyżej w lit. „b”, o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto, mogą być
kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym
były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się wydatki do wysokości
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2
Wytycznych tj. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W takim
przypadku wartość środków trwałych nie wchodzi do limitu środków trwałych i cross-financingu.
Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa powyżej w lit. „b”,
wykorzystywane są także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują
się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym
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w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W takim
przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje sekcję 6.12.2 Wytycznych tj. Amortyzacja
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie może przekroczyć
wartości rynkowej. Wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) – aktualnym3 w
momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale),
operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt
amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
Wydatki poniesione na zakup nieruchomości są kwalifikowalne do kwoty nieprzekraczającej 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów
poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania kosztu nieruchomości w projektach opisane zostały
w rozdziale 7.3 Wytycznych tj. Zakup nieruchomości.

V. Czy wniesienie środka trwałego do projektu to zawsze wkład własny niepieniężny?
Nie. Forma wniesienia wkładu własnego różni się w zależności od rodzaju środków trwałych
i składników majątku beneficjenta:
I. Środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie lub wniesienie
do projektu nieruchomości lub jej części) będące w posiadaniu beneficjenta
Mogą być wniesione do projektu w całości na podstawie dokumentu (np. operatu szacunkowego w
przypadku nieruchomości), stanowiącego wycenę wkładu własnego niepieniężnego.
Wniesiona jako wkład własny niepieniężny może być:
 wartość nieruchomości lub jej część na potrzeby, np.: funkcjonowania przedszkola lub
 wartość środków trwałych w ramach wyposażenia, np.: pracowni komputerowych w szkole.
II. Środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na
szkolenia, udostępnienie sal szkoleniowych) będące w posiadaniu beneficjenta
W przypadku tych środków trwałych wkład własny może być wniesiony jako:
 odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania
nieruchomości w celu realizacji projektu lub
 jeżeli nieruchomość została już całkowicie zamortyzowana, wkład niepieniężny do wysokości
odpisów amortyzacyjnych za okres realizacji projektu wyliczonych na podstawie ostatniej stawki
amortyzacyjnej proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu,

3

Termin ważności sporządzonego dokumentu określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
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wkład niepieniężny do wysokości kosztu wynajmu wynikającego ze stawek rynkowych, w
szczególności zgodnego ze stawkami obowiązującymi u beneficjenta, proporcjonalnie do
wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu.
Dodatkowo w obu przypadkach wniesienia wkładu niepieniężnego kwalifikowalny może być
dodatkowo wkład pieniężny jako koszt utrzymania środka trwałego, np.: nieruchomości lub jej części,
wyłącznie w przypadku jeśli nie stanowi to podwójnego finansowania tego samego wydatku, np.: jeśli
koszt utrzymania nieruchomości nie był uwzględniony w kwocie jej wynajmu.

UWAGA! Jeśli beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie posiada środków
trwałych to kwalifikowalny może być wkład własny pieniężny w wysokości kosztów
poniesionych na pozyskanie środka trwałego, np. koszt zakupu, wynajmu, leasingu lub
amortyzacji, zgodnie z Wytycznymi.
Oznacza to, że nawet w przypadku posiadania lub dysponowania przez beneficjenta środkami
trwałymi, które chce wykorzystać w projekcie, nie zawsze będzie wnosić wkład niepieniężny.
PRZYKŁAD BŁĘDNEGO ZAŁOŻENIA WKŁADU WŁASNEGO DOT. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Lp.
4.

Ad.
1i2

Uzasadnienie kosztów:
Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w
tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach
pobieranych od uczestników
Wnioskodawca wniesie do projektu wkład własny niepieniężny w
ramach kosztów bezpośrednich, w postaci kosztu wynajmu sal
szkoleniowych dla potrzeb szkolenia z obsługi klienta. Sale zostaną
pozyskane na lokalnym rynku, w wysokości 40,00 zł za godzinę
szkolenia. Jest to stawka zgodna z cenami oferowanymi komercyjnie.
Kwota 40,00 zł zawiera koszt wynajmu sali na godzinę lekcyjną oraz
koszt jej utrzymania. Łączna wartość wkładu własnego to 8 000,00 zł.
Ponadto wniesiony zostanie wkład własny niepieniężny w ramach
kosztów bezpośrednich, w postaci kosztu utrzymania własnych sal
szkoleniowych dla potrzeb szkolenia z obsługi klienta w wysokości 10,00
zł za godzinę szkolenia. Łączna wartość wkładu własnego to 2 000,00 zł.

Komentarz IZ RPOWP
Koszt związany z wynajmem sal szkoleniowych
niebędących składnikiem majątku beneficjenta
zawsze stanowi wkład własny pieniężny, a nie jak
wskazał beneficjent niepieniężny. Ponadto, jak wynika
z uzasadnienia, w koszcie wynajmu sali znajdują się
także koszty jej eksploatacji. Wykazanie więc
dodatkowo w budżecie w pozycji nr 2 kosztów
utrzymania sali stanowi podwójne finansowanie
wydatku (wydatek w całości niekwalifikowalny). Co
więcej, koszty związane z utrzymaniem sal
szkoleniowych stanowią wkład własny pieniężny, a
nie jak wskazał beneficjent niepieniężny.

VI. Jak wnosić wkład własny niepieniężny w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy?
Jako wkład własny mogą zostać wniesione do projektu świadczenia wykonywane przez
wolontariuszy.
W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione
łącznie następujące warunki:
a) wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy
nieodpłatnego udziału),
b) należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego
stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być
zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
c) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez
wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz
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średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy
obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane
GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności
od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby
poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach
rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz
wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena
wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i
oceny.4
W projekcie może być rozliczany wkład własny w postaci pracy wolontariuszy, ale tylko tam gdzie ta
praca jest faktycznie niezbędna do osiągnięcia celów projektu.
Jeśli beneficjent w ramach projektu planuje przeprowadzić cykl szkoleń, np. 100 godzin
lekcyjnych i do wykonania tego działania planuje zaangażować 1 trenera na umowę zlecenie na
czas 100 godzin lekcyjnych, a dodatkowo wolontariusza na kolejne 10 godzin, to – przy
założeniu, że szkolenia prowadzone są przez jednego trenera – angażowanie wolontariusza jest
zbędne (100 godz. założonego szkolenia, tj. cały cykl przeprowadzi zatrudniony trener) i nie
powinno być wykazywane w budżecie projektu. W tym przykładzie możliwe jest jednak
zaangażowanie dwóch trenerów: np. na umowę zlecenie na 60 godzin lekcyjnych, a drugiego,
jako wolontariusza, na kolejne 40 godzin lekcyjnych, realizując tym samym pełny cykl 100 godz.
założonego szkolenia

Należy zwrócić szczególną uwagę na zakres zadań, jakie pełni w projekcie osoba wykonująca swoją
pracę nieodpłatnie, od tego bowiem zależy, w ramach jakich kosztów powinien być ujęty dany
wydatek. W przypadku wnoszenia ww. wkładu w kosztach pośrednich obowiązują zasady określone
w pkt II.4. Jeśli natomiast wkład własny występuje w kosztach bezpośrednich, to beneficjent
zobowiązany jest dokonać wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza w ramach
wkładu niepieniężnego.
Wolontariusz wykonujący zadania
związane z zarządzaniem projektem, w
szczególności określone w
podrozdziale 8.4 Wytycznych
Wolontariusz wykonujący zadania
merytoryczne

Koszty pośrednie

Koszty
bezpośrednie

4

Koszty związane z zaangażowaniem wolontariusza (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), w tym dotyczące pokrywania, na określonych w odrębnych przepisach zasadach dotyczących pracowników, kosztów
podróży służbowych i diet albo innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza związanych z wykonywaniem świadczeń na
rzecz Beneficjenta w ramach wnoszenia przez niego wkładu niepieniężnego do projektu, mogą zostać uznawane za koszty kwalifikowalne, o
ile spełnione zostaną warunki określone w podrozdziale 6.15 Wytycznych
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PRZYKŁAD WYKAZANIA WOLONTARIUSZA JAKO WKŁADU WŁASNEGO
Lp.

Uzasadnienie kosztów:

4.

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich
opłatach pobieranych od uczestników

Ad. 1

Wnioskodawca sfinansuje wymagany wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z wymogami
konkursu. Zostanie on wniesiony w ramach kosztów bezpośrednich, w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza
zaangażowanego na stanowisku trenera przy szkoleniu z obsługi klienta w wymiarze 120 godzin miesięcznie przez okres
12 miesięcy; stawka 21,50 zł/ godzinę. Łączna wartość wkładu własnego to 30 960,00 zł.

Wycena pracy wolontariusza = wycena wkładu niepieniężnego:




powinna uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego
wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych,
określona jest z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie,
określona z uwzględnieniem średniej wysokości wynagrodzenia za dany rodzaj pracy
obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane
GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów.

UWAGA! Wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem
kontroli i oceny. Jeśli jednak beneficjent zdecyduje się na wycenę pracy wolontariusza na
podstawie płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, nie ma
PRZYKŁAD 1
obowiązku określania i dokumentowania wysokości stawki poprzez dane dotyczące
Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza - trenera za przeprowadzenie
stosowanych stawek u danego pracodawcy lub w danym regionie (np. w oparciu o dane GUS).
warsztatów aktywizacji zawodowej
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku – 2100,00 zł brutto za miesiąc (rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).
Miesięczny koszt pracy brutto przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest w ramach całego etatu –
2 100,00 zł brutto
Średnia liczba dni roboczych w miesiącu - 21
Średnia liczba godzin pracy w miesiącu - 168
Średni koszt pracy trenera za jedną godzinę zegarową - 12,50 zł (2 100,00 zł/168 godzin)
PRZYKŁAD 2
Wycena wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza - trenera za przeprowadzenie
zajęć z grafiki komputerowej
Mediana wynagrodzeń w styczniu 2018 roku na stanowisku grafika komputerowego 3 636,00 zł brutto za miesiąc (źródło danych: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone
przez Sedlak & Sedlakhttps://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-grafik-komputerowy);
Miesięczny koszt pracy brutto przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest w ramach jednego etatu3 636,00,00 brutto
Średnia liczba dni roboczych w miesiącu - 21
Średnia liczba godzin pracy w miesiącu - 168
Średni koszt pracy trenera za jedną godzinę zegarową - 21,65 zł (3636,00 zł/168 godzin)
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Dodatkowo, przy wnoszeniu wkładu własnego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariusza należy
wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym art. 46, zgodnie z którym wolontariuszowi z mocy ustawy przysługuje:
 ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, pod warunkiem, że wykonuje on
świadczenia na podstawie porozumienia zawartego na czas określony dłuższy niż 30 dni;
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla wolontariuszy, z których świadczeń
korzysta przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony;
 ponadto beneficjent może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego
na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli
dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu i zgłosi taką potrzebę.
W przypadku ponoszenia przez beneficjenta w projekcie ww. kosztów związanych
z zaangażowaniem wolontariusza do projektu będą one stanowiły wkład własny pieniężny.
Należy również zaznaczyć, że nie każdy beneficjent może rozliczyć w projekcie pracę wolontariuszy.
Zgodnie z art. 42 ww. ustawy:
1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na
rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich
działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z
wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych
przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie
wykonywanej przez nie działalności leczniczej
- zwanych dalej "korzystającymi".
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia
umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz
stowarzyszenia, którego jest członkiem.
UWAGA! Dla przykładu przedsiębiorstwo nie może korzystać ze świadczeń wolontariuszy, a tym
bardziej rozliczać ich w projekcie w ramach wkładu niepieniężnego.
Jak każdy inny wydatek w projekcie, również wkład własny powinien być właściwe udokumentowany.
W przypadku wnoszenia go w postaci świadczeń wolontariuszy dokumenty umożliwiające weryfikację
wyceny wkładu oraz wykonanie świadczenia to np.: porozumienie z wolontariuszem wskazujące
rodzaj wykonywanej nieodpłatnie pracy, dokumenty dotyczące wyceny, np. wydruki ze stron
internetowych z kalkulacją cen rynkowych, jeśli dotyczy ewidencja czasu pracy, produkty
wykonywanych zadań i inne.
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VII. Jak wykazać wkład własny niepieniężny w Zestawieniu dokumentów i podczas
kontroli?
Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę faktycznego wniesienia wkładu (np. datę pierwszego
wykorzystania środka trwałego na rzecz projektu lub wykonania nieodpłatnej pracy przez
wolontariusza) lub inną datę wskazaną przez beneficjenta i zaakceptowaną przez IZ RPOWP będącą
stroną umowy.
Każdy wydatek w projektach rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych
wykazywany we wniosku o płatność w ramach wkładu własnego powinien być należycie
udokumentowany.
Podstawą uznania kwalifikowalności wkładu własnego niepieniężnego jest wykazanie we wniosku
o płatność, w części Zestawienie dokumentów, dokumentu księgowego o wartości dowodowej
równoważnej fakturom, popartego dokumentacją źródłową dostępną w trakcie kontroli na miejscu,
np.: wycena, taryfikator kosztów, operat szacunkowy, tabela amortyzacyjna (o ile wkład własny
wnoszony jest do wysokości amortyzacji).
Potwierdzenie poniesienia wkładu własnego niepieniężnego w trakcie kontroli na miejscu będzie
następowało poprzez weryfikację dokumentów takich jak:
1. w przypadku wykorzystania całej nieruchomości na rzecz projektu – operat szacunkowy
sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę;
2. w przypadku wykorzystania tylko części nieruchomości (np. sala szkoleniowa):
a) wkład niepieniężny stanowić będzie wycena dot. kosztu wynajmu wynikająca ze stawek
rynkowych obliczona proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji
projektu (dokumentacją potwierdzającą właściwą wycenę będzie: rozeznanie cenowe
przeprowadzone przez Beneficjenta/Partnera/Realizatora potwierdzające, iż wykazany
koszt nie odbiega od cen rynkowych w danym regionie)
b) wkład niepieniężny stanowić będzie wartość części nieruchomości ustalona w oparciu o
cennik Beneficjenta/Partnera/Realizatora stosowany przy wynajmie sal na rynku
komercyjnym (dokumentem potwierdzającym właściwą wycenę będzie: cennik
Beneficjenta/Partnera/Realizatora potwierdzony podpisem przez organ/osobę
reprezentująca Beneficjenta – należy zwrócić uwagę aby cennik nie odbiegał od
rzeczywistych cen rynkowych)
c) wkład niepieniężny stanowić będzie wartość części nieruchomości, ustalona w oparciu o
ponoszone bieżące koszty eksploatacyjne dotyczące ww. nieruchomości (w skład
kosztów bieżących mogą wejść np.: koszt najmu, koszt ogrzewania, koszt opłat za prąd,
podatek od nieruchomości, koszt utrzymania czystości, itp.)
d) wkład niepieniężny stanowić będzie wartość wynikająca z odpisów amortyzacyjnych
dokonanych w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania
nieruchomości w celu realizacji projektu, lub jeżeli nieruchomość została już całkowicie
zamortyzowana, wkład niepieniężny stanowić będzie wysokość odpisów amortyzacyjnych
za okres realizacji projektu wyliczony na podstawie ostatniej stawki amortyzacyjnej
proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu
Ponadto w przypadku udokumentowania wkładu niepieniężnego poprzez wykorzystanie
części nieruchomości należy sporządzić następujące dokumenty w celu właściwego
udokumentowania i rozliczenia kosztów:
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dokumentację poświadczającą wymiar powierzchni części nieruchomości
wykorzystywanej przez Beneficjenta/Partnera/Realizatora na rzecz realizacji
projektu;
 oświadczenie ze wskazaniem dat i ilości godzin użytkowania wskazanej powierzchni
części nieruchomości w ramach projektu (tzw. metodologia wyliczania kosztów)
 dokument księgowy np. nota księgowa, a w przypadku wykazania kosztów
bieżących również dokumenty źródłowe (tj. faktury, rachunki) świadczące o kosztach
eksploatacji nieruchomości przeznaczonych do realizacji działań w ramach projektu
na podstawie, których naliczane zostały koszty wkładu własnego niepieniężnego.
3. w przypadku urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych,
ekspertyz:
 odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie realizacji projektu proporcjonalnie do
wykorzystania danego środka w celu realizacji projektu;
 jeżeli środek został już całkowicie zamortyzowany, wkład niepieniężny stanowić
będzie wysokość odpisów amortyzacyjnych za okres realizacji projektu wyliczony na
podstawie ostatniej stawki amortyzacyjnej proporcjonalnie do wykorzystania
danego środka w celu realizacji projektu;
 wycena danego środka potwierdzająca jego wartość rynkową obliczona
proporcjonalnie do jego wykorzystania w ramach projektu (cennik, taryfikator,
rozeznanie cenowe, operat dokonany przez rzeczoznawcę, itp.).
Jeśli jako wkład własny niepieniężny do projektu wnoszone są określone w punkcie 1-3
środki, kontrolujący mają prawo żądania oprócz w/w dokumentacji również przedstawienia
dokumentacji źródłowej, takiej jak:
 faktura VAT lub rachunek wraz z protokołem odbioru,
 dokumentacja inwestycyjna - w przypadku wytworzenia środka we własnym zakresie
 zestawienie zbiorcze spisu z natury z wyciągiem z protokołu rozpatrzenia różnic
inwentaryzacyjnych przez zakładową komisję inwentaryzacyjną zawierającą wartość
inwentarzową ujawnionego środka - w przypadku ujawnienia środka trwałego
podczas inwentaryzacji,
 umowa darowizny lub spadku - w przypadku nieodpłatnego nabycia środka,
 dokument OT (przyjęcie środka trwałego).
4. w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy – umowa
wolontariatu/porozumienie z wolontariuszem (określająca stanowisko oraz wykonywane
zadania, z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej
wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy
obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie, lub płacy minimalnej określonej
na podstawie obowiązujących przepisów) i karta czasu pracy/ ewidencja czasu pracy/
protokół potwierdzający wykonanie przez wolontariusza powierzonych zadań.
Ponadto, kontrolujący mogą żądać wyceny np. wydruków ze stron internetowych
potwierdzające stawki rynkowe, produkty wykonywanych zadań (jeśli dotyczy).
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