


ZADANIA 
W PROJEKCIE

GRANTY

ZATRUDNIENIE
DODATKI DO 

WYNAGRODZEŃ

POBYT I USŁUGI 
W MCP



ZADANIE 1

Wypłata grantów 

dla Domów Pomocy 

Społecznej



PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 

O WYPŁATĘ GRANTU:

• w przypadku DPS publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

(powiat lub gmina). Oczywiście Starosta lub wójt, burmistrz, prezydent

może upoważnić kogoś do złożenia wniosku, wtedy wymagamy

pełnomocnictwa przy złożeniu wniosku,

• w przypadku DPS niepublicznych (NGO, przedsiębiorcy, kościół, itp.) –

osoba reprezentująca podmiot prowadzący DPS, uprawniona do złożenia

wniosku (ma to wynikać jasno z dokumentów np.: z KRS, z innych rejestrów

lub pełnomocnictw - jak wyżej).



MINIMALNA TREŚĆ UPOWAŻNIENIA/PEŁNOMOCNICTWA:

Działając w imieniu …………………….. niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu 

………………….. - …………………. do składania oświadczeń woli i podejmowania 

wszelkich innych czynności mających na celu udział w projekcie pn. „Śląskie Kadry DPS 

vs. COVID-19” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - tryb nadzwyczajny, realizowanym 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, i jego realizacji 

w tym zwłaszcza: złożenia wniosku o udzielenie grantu, zawarcia umowy o powierzenie 

grantu i jej ewentualnej zmiany, rozliczenia grantu. 



NAJWAŻNIEJSZE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU 

O WYPŁATĘ GRANTU:

• zasada jeden DPS - jeden wniosek, czyli Wnioskodawca prowadzący więcej

niż jeden DPS składa wniosek dla każdego z nich osobno,

• zasada prowadzenia działalności na terenie województwa - to DPS musi

funkcjonować na terenie województwa, podmiot prowadzący może być

spoza województwa śląskiego,

• nabór ma charakter elektroniczny, za pomocą systemu na stronie

internetowej https://sk.rops-katowice.pl



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
• zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją wypełniania wniosku,

• wypełnić wniosek poprzez formularz zawarty na stronie https://sk.rops-katowice.pl

• wygenerować wniosek i zapisać na dysku (wydruk do pdf),

• podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym 

osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, 

• na adres sk@rops-katowice.pl przesłać komplet dokumentów:

1. wniosek z podpisem elektronicznym,

2. dokument potwierdzający umocowanie działania w imieniu wnioskodawcy 

(pełnomocnictwo, potwierdzenie wyboru, wypis z KRS, inne),

3. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

https://sk.rops-katowice.pl/
mailto:sk@rops-katowice.pl


CO MOŻEMY SFINANSOWAĆ W RAMACH GRANTÓW:

Działanie nr 1

Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem

ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków

walki z wirusem SARS-CoV-2.

Działanie nr 2

Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z 

zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia

epidemiologicznego



W PRZYPADKU DZIAŁANIA nr 1:
• każdy DPS może skorzystać z zatrudnienia osoby,

• zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej,

• okres finansowania zatrudnienia przez 3 m-ce, pomiędzy 1 czerwca a 31 

października 2020 r. (możliwa refundacja wydatków),

• wysokość grantu zawsze wynosi – 19.800 zł, czyli 6.600 zł miesięcznie na

zatrudnienie jednego pracownika (nie może być pracownik medyczny).

W/w kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy tzw. brutto/brutto, czyli

wynagrodzenie brutto, pochodne pracownika, pochodne pracodawcy, 

premie, nagrody, dodatki i wszystkie inne składniki wynagrodzenia.



W PRZYPADKU DZIAŁANIA nr 2:

W ramach działania Grantobiorca będzie mógł sfinansować dodatki do 

wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę

bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, 

terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19, 

w wysokości 1.450,00 zł/m-c brutto, uwzględniając w tym wszystkie koszty

wynagrodzeń, również koszty pochodnych od wynagrodzenia.



DEFINICJA DODATKU DO WYNAGRODZENIA:

Dodatek do wynagrodzenia - dopłata do wynagrodzenia wypłacana w formie

dodatku specjalnego. W sytuacji gdy regulamin wynagradzania w DPS nie

przewiduje wypłacania dodatków możliwe jest wypłacenie środków w formie: 

premii lub nagród, zgodnie z krajowym prawodawstwem (w szczególności: 

kodeks pracy, kodeks cywilny, regulaminy wewnętrzne jednostek – o ile

dotyczy).

W przypadku braku regulaminu wynagradzania - stosujemy kodeks pracy (art. 

105 KP).



W PRZYPADKU DZIAŁANIA nr 2:
Przyznanie dodatku do wynagrodzenia przez Grantobiorcę będzie

warunkowane następującymi kryteriami:

• wypłata dodatku do wynagrodzenia za okres rzeczywiście wykonywanej

pracy,

• dodatek jest przeznaczony dla osób realizujących zadania walki z COVID tj. 

stanowiska pracy bezpośrednio z mieszkańcem,

• w przypadku przyznania dodatku dla osób zatrudnionych na innych

stanowiskach, niż bezpośredniej pracy z mieszkańcem wymagane jest 

uzasadnienie dla samego przyznania dodatku i określenia jego wysokości.



W PRZYPADKU DZIAŁANIA nr 2:

W sytuacji, gdy regulamin wynagradzania w danym DPS (wprowadzony w DPS 

nie później niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie grantu) nie

obejmuje dodatków specjalnych, możliwe jest wypłacenie środków w formie

premii lub nagrody, przy zachowaniu ustalonego górnego limitu oraz

wypłacania środków co miesiąc przez okres 3 miesięcy. Niemożliwe jest

wypłacenie całej kwoty dodatku np. jednorazowo.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH GRANTÓW:

Wszystkie poniesione wydatki w ramach zadań muszą spełniać kryteria

kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, które

obowiązują Grantobiorcę w zakresie obejmującym postanowienia dotyczące: 

1) zakazu podwójnego finansowania, 

2) podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych podatków i opłat, 

3) zasady faktycznego poniesienia wydatku.



TECHNICZNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI GRANTÓW:

Do działania nr 1

• posiadanie umowy o pracę lub umowy zlecenie,

• imienne listy płac bądź faktury,

• w przypadku umowy cywilno-prawnej konieczny tryb zamówienia

obowiązujący w danej organizacji,

• brak zobowiązania ciągłości zatrudnienia,

• zwrot niewykorzystanej kwoty do dnia 14 listopada 2020 r.

• brak możliwości finansowania zawodów medycznych,

• przelewy z rachunku projektowego.



TECHNICZNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI GRANTÓW:

Do działania nr 2

• podstawa przyznania dodatku do wynagrodzenia,

• uzasadnienie do przyznania dodatku,

• forma dodatku (dodatek specjalny, nagroda, premia),

• imienne listy płac odrębne od listy głównej wynagrodzeń,

• pisemna informacja w aktach osobowych,

• zwrot niewykorzystanej kwoty do dnia 14 listopada 2020 r.

• brak możliwości finansowania zawodów medycznych,

• przelewy z rachunku projektowego.



ZADANIE 2

Prowadzenie miejsc 

czasowego pobytu 

dla mieszkańców DPS



Miejsce Czasowego Pobytu:

- co to takiego?

- dla kogo?

- gdzie?

- jak to działa?



Miejsce Czasowego Pobytu:

- co to takiego?
jest to usługa społeczna realizowana przez podmiot

zewnętrzny na zlecenie ROPS Województwa Śląskiego, 

w ramach której Mieszkaniec lub Kandydat

mają zapewnione usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz

testowanie na COVID-19.

Okres korzystania: 14 dni lub do uzyskania trzeciego wyniku

negatywnego w testowaniu na

COVID-19.



Miejsce Czasowego Pobytu:

- dla kogo?

z MCP będą korzystać :

- pełnoletni mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu województwa

śląskiego, 

- pełnoletni kandydaci na mieszkańców DPS z terenu województwa śląskiego.

Limit miejsc: 25 osób (w tym samym czasie maksymalnie 10 z 25 miejsc w MCP 

mogą zajmować osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością

intelektualną).



Miejsce Czasowego Pobytu:

- gdzie?

ul. Kochana 1

43-353 Porąbka

(Kozubnik)



Miejsce Czasowego Pobytu:



Miejsce Czasowego Pobytu:

- jak to działa?



Miejsce Czasowego Pobytu - Schemat



Miejsce Czasowego Pobytu

Koordynator MCP ze strony ROPS:

Tomasz Czarnocki

e-mail: mcp@rops-katowice.pl

tel. 32 730 68 85



Strona internetowa projektu:

https://sk.rops-katowice.pl/



i



„ŚLĄSKIE POMAGA”

TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEGO SPRAWOZDANIA: 7 sierpnia 2020 r.

Najczęstsze błędy w sprawozdaniach:

• Wykazywanie w sprawozdaniach wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu lub

w ramach poszczególnych zadań np. wykazywanie płynów do dezynfekcji w zadaniu 3 

zamiast w zadaniu 2.

• Wykazywanie jako dokumentu rozliczającego wydatek w ramach projektu jedynie

dokumentu proforma, bez wskazania danych faktury dotyczącej przedmiotowego

wydatku.

• Błędnie wykazana refundacja wydatku.

• Wykazywanie wartości VAT z całej faktury w przypadku odpłatności tylko jej części w 

ramach projektu.



„ŚLĄSKIE POMAGA”

Najczęstsze błędy w sprawozdaniach:

• Wykazywanie w sprawozdaniu oraz w załączniku nr 1 różnych wartości rozliczanych

zadań.

• Wskazywanie w oświadczeniu dot. podwójnego finansowania okresu od momentu

przystąpienia Partnera do projektu do terminu granicznego danego sprawozdania – z 

uwagi na możliwość refundacji wydatków od 1 lutego 2020 roku jako początkową datę

realizacji projektu należy wskazać ten termin.

• brak wyciągów bankowych/raportów kasowych



„ŚLĄSKIE POMAGA”

strona internetowa 

https://sp.rops-katowice.pl/raport/



„KOOPERACJE 3D –

MODEL 

WIELOSEKTOROWEJ 

WSPÓŁPRACY NA RZECZ 

WSPARCIA OSÓB 

I RODZIN”



Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 

Zapewnienie  usługi dezynfekcji 

/dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów



Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19 

METODA – dezynfekcja/dekontaminacja poprzez zamgławianie z 

zastosowaniem preparatu o działaniu wirusobójczym

PREPARAT – używane środki mają potwierdzone działanie wirusobójcze, 

są biodegradowalne oraz wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

TERMIN - warunki realizacji usługi, w tym termin, zostaną uzgodnione

indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Placówką

KOSZT - podmiot zakwalifikowany do udziału w projekcie nie ponosi kosztów

związanych z realizacją usługi



Strona projektu: 

https://3d.rops-katowice.pl/covid/




