
Pytanie.

Zgodnie z dokumentacją konkursową w tym z „Instrukcją wypełniania Formularza wniosku o wybór 
operacji do realizacji (…)”, „do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się w szczególności 
następujących kosztów (…) praw majątkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w 
szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i licencji, z wyjątkiem kosztów, które 
nie podlegały i nie będą podlegać amortyzacji albo nie zostały i nie zostaną zaliczone jednorazowo do 
kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 10”. Jednocześnie w dokumentacji konkursowej 
6/2022 wprowadzono możliwość organizacji poszczególnych form realizacji operacji w trybie 
hybrydowym lub zdalnym. Biorąc ww. zapisy pod uwagę należy stwierdzić, iż dokumentacja 
konkursowa nie wyjaśnia kwestii zakupu licencji do narzędzi służących organizacji spotkań online. 

Zapisy ujęte w ww. Instrukcji, które są tożsame z zapisami „Podręcznika kwalifikowalności kosztów 
pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020”, nie regulują kwestii zakupu takich licencji. W tym 
miejscu należy wyjaśnić, iż wartościami niematerialnymi i prawnymi są niektóre prawa majątkowe 
(m.in. licencje) stanowiące aktywa trwałe, które pozyskała jednostka do wykorzystania 
gospodarczego zgodnie z własnymi potrzebami,  natomiast okres ich użytkowania musi być nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. Jednakże do takich wartości nie zalicza się oprogramowania jako wartości 
niematerialnej i prawnej, które jednocześnie może być przedmiotem autorskich praw majątkowych 
lub licencji (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), 
dlatego też takie oprogramowanie nie powinno być traktowane jako rzecz nabyta a jako pozyskana 
(programy komputerowe księguje się jako wartość niematerialną i prawną). Licencje służące obsłudze 
spotkań online stanowią element majątku o niskiej wartości (tj. nieprzekraczającej wartości 
10 000,00 zł), co daje możliwość ich nie zaliczania do wartości niematerialnej i prawnej a wówczas 
wpisuje się je do kosztów działalności operacyjnej w dacie jej nabycia.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisów wyjaśniających w 
dokumentacji konkursowej, które by wytłumaczyły partnerom KSOW możliwość zawarcia w 
pozycjach kosztowych, zakupu dostępu/ licencji oprogramowań służących do organizacji spotkań 
online. Jednocześnie należy zastrzec, że taki koszt (w tym czas) powinien być wprost proporcjonalny 
do zaplanowanych zadań w operacji (racjonalny, niezbędny i uzasadniony).

Biorąc pod uwagę, że minimalny okres zakupu większości licencji służących organizacji spotkań online 
 to jeden miesiąc, a np. partner zakłada przeprowadzenia dwóch jednodniowym szkoleń w trybie 
online, to wyjaśnienia wymaga sposób uznania wydatków za kwalifikowane. Czy powinien być to 
koszt związanych z udzieleniem licencji na jeden miesiąc? Czy w przypadku, gdy dwa spotkania 
odbywają się w dwóch różnych miesiącach to kosztem kwalifikowanym będzie zakup na dwa 
miesiące? Czy też powinno się to odnieść to czasu rzeczywiście używanego oprogramowania np. 
spotkanie odbywa się dwukrotnie jednodniowo, czyli proporcja 2/30 (w zależności od liczby dni w 
miesiącu) * koszt licencji miesięczny lub też 2/365 (ilość dni w roku)* koszt licencji roczny. To 
wymaga doprecyzowania. 

Odpowiedź.

Nie jest możliwe, aby w dokumentacji konkursowej uregulować wszystkie kwestie związane z 
realizacją operacji, ponieważ w czasie jej opracowywania nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich 
pytań i wątpliwości związanych z tą realizacją.

Z przytoczonego zapisu w instrukcji do wniosku, który jest również zawarty w regulaminie konkursu, 
wynika a contrario, że do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty praw majątkowych 
dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności autorskich praw majątkowych, 



praw pokrewnych i licencji, które nie podlegały i nie będą podlegać amortyzacji albo nie zostały i nie 
zostaną zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, jeżeli koszt 
zakupu oprogramowania, które ma służyć do realizacji operacji w formie spotkań on-line, nie 
podlegał i nie będzie podlegać amortyzacji albo nie został i nie zostanie zaliczony jednorazowo do 
kosztów uzyskania przychodów, wówczas należy go uznać za kwalifikowalny.

Jeżeli oprogramowania nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, to ww. zapis w 
dokumentacji konkursowej nie dotyczy go, gdyż odnosi się on wyłącznie do praw majątkowych 
dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. 

Czas, na jaki zostanie kupiona licencja, powinien być proporcjonalny do czasu realizacji zakresu 
rzeczowego operacji w formie online, przy uwzględnieniu minimalnego okres na jaki może być ona 
wykupiona. Jeżeli forma online jest realizowana np. przez 2 dni w danym miesiącu, a minimalny okres 
jej wykupu wynosi 1 miesiąc, za koszt kwalifikowalny należy uznać koszt jej zakupu na 1 miesiąc. W 
przypadku gdy dwa spotkania odbywają się w dwóch różnych miesiącach, kosztem kwalifikowanym 
będzie zakup licencji na dwa miesiące.
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