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DZF.IV.7260.49.2016.DS.2

Pan Marek Lewiński
Dyrektor
Departamentu Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z 13 maja br. (znak: DFS-WPE.817.15.2017.ZG) oraz w nawiązaniu do pisma 
z 25 kwietnia br. (znak: DZF.IV.7260.49.2016.DS), pragnę serdecznie podziękować za współpracę przy 
opracowywaniu materiału dotyczącego angażowania nauczycieli do projektów finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączeniu przekazuję jego ostateczną wersję, jaka została 
przekazana do instytucji zarządzających RPO.

Odnosząc się do kwestii dot. angażowania na podstawie umowy cywilnoprawnej nauczyciela będącego 
pracownikiem szkoły publicznej podkreślam, że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 zakazują beneficjentom, w tym przypadku gminom, zatrudniania 
własnych pracowników na podstawie umowy zlecenie (pkt 2 sekcja 6.16.2). Są to szczególne regulacje 
obowiązujące w ramach projektów Unii Europejskiej. Dlatego nawet w okresie ferii zimowych i letnich nie 
można zaangażować do prowadzenia zajęć w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego 
nauczyciela, który jest zatrudniony w danej gminie będącej beneficjentem tegoż projektu. Wyłoniony 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nauczyciel z danej szkoły może być 
zaangażowany na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela; w przypadku, gdy jest to osoba będąca 
nauczycielem z innej szkoły – może być zaangażowana na podstawie stosunku cywilnoprawnego. 

Planowana jest jednak zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS 
i FS na lata 2014-2020 w tym zakresie umożliwiająca zaangażowanie własnego pracownika na podstawie 
umowy zlecenie w sytuacji, gdy przepisy zatrudniania pracowników uniemożliwiają wykonywanie zadań 
w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i jest to uzasadnione specyfiką naboru projektów. 
Zmiana ta zostanie uwzględniona w materiale dotyczącym angażowania nauczycieli do projektów 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego po wejściu w życie nowelizacji Wytycznych.

Załącznik: materiał dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

Sporządził: Daria Sowa, tel. 22 273 79 93

                          Z poważaniem,
Aleksandra Dmitruk
Zastępca Dyrektora
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