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Dokumenty stanowiące podstawę weryfikacji

 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w

ramach POIiŚ 2014-2020

 Załącznik nr 1 - Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej

w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ 2014-2020

(stosowany w przypadku gdy beneficjent nie posiada własnych zasad sporządzania dokumentacji

rozliczeniowej)

 Załącznik nr 2 - Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji

projektu w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków

 Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełnienia konkretnych pozycji wniosku

o płatność na potrzeby certyfikacji

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty



Postępowanie z wnioskiem o płatność

Postać elektroniczna wniosku o płatność

 Składanie i rozliczanie wniosków o płatność beneficjenta odbywa się przy

wykorzystaniu SL2014.

 Wniosek o płatność beneficjenta należy wypełnić zgodnie z „Podręcznikiem

Beneficjenta” uszczegółowionym o specyfikę POIiŚ. Listę dokumentów, jakie

należy załączyć do wniosku o płatność beneficjenta określają odpowiednio

załączniki nr 1, 2 i 4

www.pois.gov.pl



Funkcje wniosku o płatność

 Rozliczanie dofinansowania przekazanego beneficjentowi w ramach transz zaliczek

 Wnioskowanie o przyznanie zaliczki lub jej transzy

 Wnioskowanie o refundację wydatków poniesionych przez beneficjenta z jego

środków własnych lub rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjenta

będącego państwową jednostkę budżetową

 Przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu.



Rodzaje wniosków o płatność

 Wniosek sprawozdawczy

 Wniosek o zaliczkę Wnioskowanie o przyznanie zaliczki lub jej transzy

 Wniosek o płatność (refundacyjny) Wnioskowanie o refundację wydatków

poniesionych przez beneficjenta z jego środków własnych

 Wniosek o rozliczenie zaliczki Rozliczenie dofinansowania przekazanego

beneficjentowi w ramach transz zaliczek

 Wniosek o płatność końcową



Terminy składania wniosków o płatność

 Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność nie rzadziej

niż raz na 3 miesiące, licząc od momentu podpisania umowy

o dofinansowanie.

 Za datę złożenia wniosku w SL2014 przyjmuje się datę przesłania

wniosku. Za datę złożenia wersji papierowej wniosku przyjmuje się datę

stempla pocztowego wskazującego na termin nadania dokumentu.

 Data początkowa okresu, za który składany jest pierwszy wniosek

o płatność pokrywa się z datą okresu kwalifikowania wydatków określoną

w umowie o dofinansowanie.

 Data końcowa okresu, za jaki składany jest każdy wniosek powinna

pokrywać się z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.



Terminy składania wniosków o płatność

 Data końcowa okresu, za jaki składany jest wniosek może nie pokrywać się z

datą ostatniego dnia miesiąca w przypadku:

 Wniosku o płatność końcową – data nie może być późniejsza niż ostatni dzień

okresu kwalifikowania wydatków określony w umowie o dofinansowanie.

 Wniosku, w którym wykazane są wydatki rozliczające transzę zaliczki w

sytuacji, gdy z uwagi na termin na rozliczenie otrzymanej transzy zaliczki

określony w umowie o dofinansowanie, nie jest możliwe złożenie wniosku

zgodnie z zasadą ogólną.

 W przypadku możliwości dołączenia do danego wniosku o płatność wydatku,

w stosunku do którego data wystawienia dowodu księgowego mieści się

w wymaganym okresie sprawozdawczym, ale faktycznie poniesiony został po

zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Wówczas data końcowa okresu

sprawozdawczego powinna porywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku

wskazanego we wniosku.

 Wniosków o płatność dotyczących wydatków na zakup gruntów.



Wnioski możemy składać częściej niż raz na 3 

miesiące – priorytetem jest wydatkowanie i 

certyfikacja środków publicznych



Wnioski o płatność - zawartość.

 Projekt

 Postęp rzeczowy

 Postęp finansowy

 Informacje

 Załączniki



Wnioski o płatność. Blok: Projekt.

 Pole - Wniosek za okres

 Wniosek za okres „od” - kolejny dzień kalendarzowy po dacie „do” określonej

w poprzednim wniosku o płatność beneficjenta, w przypadku pierwszego wniosku

jest to data początku okresu kwalifikowania wydatków.

 Data „do” – oznacza ostatni dzień okresu, za który składany jest wniosek.

 Pole - Rodzaj wniosku o płatność

 W zależności od zaistniałej sytuacji możliwe jest zaznaczenie kilku rodzajów

wniosku.

 Obowiązkowo w przypadku każdego rodzaju wniosku o płatność (w tym o zaliczkę

lub płatność końcową) należy zaznaczyć pole „wniosek sprawozdawczy”.



Wnioski o płatność. Blok: Projekt.

 Pole – Wydatki ogółem

 Kwota powinna być zgodna z sumą wydatków ogółem wskazaną w tabeli

Zestawienie dokumentów w Bloku – Postęp finansowy.

 Pole – Wydatki kwalifikowane

 Kwota powinna być zgodna z sumą wydatków kwalifikowanych wskazaną

w tabeli Zestawienie dokumentów w Bloku – Postęp finansowy.

 W przypadku wniosku o płatność będącego zarówno wnioskiem o

refundację i rozliczającym zaliczkę, w tym polu kwota jest sumą wartości

wydatków kwalifikowalnych stanowiących rozliczenie zaliczki oraz

stanowiących podstawę refundacji.

 Pole – Dofinansowanie

 Kwota powinna być zgodna z sumą dofinansowania wskazaną w tabeli

Zestawienie dokumentów w Bloku – Postęp finansowy.



Wnioski o płatność. Blok: Projekt.

 Pole – Wnioskowana kwota

 W SL pole uzupełniane jest automatycznie, zgodnie z danymi umowy

o dofinansowanie.

 Pole – Zaliczki

 W przypadku, gdy beneficjent wnioskuje o pierwszą lub kolejną transzę zaliczki,

to w tym polu należy wpisać wartość transzy zgodnie z aktualnie obowiązującym

harmonogramem (załącznik nr 4 Umowy o dofinansowanie).

 Pole – Refundacja

 Kwota powinna być zgodna z sumą odpowiednich kwot dofinansowania

wykazanych w tabeli Zestawienie dokumentów w Bloku – Postęp finansowy, dla

wydatków przedstawionych do refundacji.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp rzeczowy.

 Tabela - Postęp rzeczowy realizacji projektu

 Dla każdego zadania projektu, w kolumnie stan realizacji należy zamieścić

krótki opis prezentujący stan realizacji danego zadania na koniec okresu

sprawozdawczego np. przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie

przetargu, rozpoczęcie/kontynuacja/zakończenie robót.

 W przypadku działań informacyjno-promocyjnych w ich opisie należy podać

w szczególności liczbę i termin umieszczenia plakatu, tablicy informacyjnej.

 W tym miejscu należy również zamieścić informację o ewentualnych

opóźnieniach/przyspieszeniach/rozbieżnościach w stosunku do obowiązującego

na moment złożenia wniosku o płatność harmonogramu realizacji projektu (zał.

nr 3 do Umowy o dofinansowanie). Należy odnieść się do informacji

z poprzedniego wniosku o płatność.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp rzeczowy.

 Pole - Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

 Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach

w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach

planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie wraz

z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych

zadań bądź wskazaniem przyczyn, uniemożliwiających realizację konkretnych

zadań.

 Należy odnieść się do informacji zawartych w tym punkcie w poprzednim

wniosku o płatność poprzez wskazanie postępu w rozwiązaniu problemu lub

stan działań mających na celu jego rozwiązanie.

 Pole - Planowany przebieg realizacji projektu.

 W polu tym należy podać informacje dotyczące tylko tych zadań, w których 

beneficjent planuje działania w najbliższym okresie sprawozdawczym.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Weryfikacji przez IW podlega każdy złożony przez beneficjenta

wniosek o płatność, wraz z załącznikami, w tym dokumentami

poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym

wniosku, pod kątem:

 ram czasowych ponoszenia wydatków - zakresu dat, w którym wydatki są

ponoszone wskazanego we wniosku o dofinansowanie oraz § 7 ust. 2 Uod.

Wydatki poniesione wcześniej/później nie stanowią wydatku kwalifikowalnego;

 kwalifikowalności wydatku – wydatek poniesiony w związku z realizacją

projektu, który spełnia kryteria refundacji/rozliczenia (w przypadku systemu

zaliczkowego), mieszczący się w zakresie wskazanym we wniosku o

dofinansowanie, Załączniku nr 7 do Uod, zgodny z Wytycznymi w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach PO iIŚ 2014-2020 oraz przepisami prawa

krajowego i unijnego



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 zasady faktycznego poniesienia wydatku – warunek uznania wydatków za

kwalifikowalne. Jest to wydatek w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków

pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta (wyjątki: np. wkład

niepieniężny, amortyzacja, wewnętrzna nota obciążeniowa). Podmioty

upoważnione do ponoszenia wydatków, oprócz Beneficjenta, wskazane są w

załączniku nr 7 do Uod Opis Projektu.

 zakazu podwójnego finansowania – niedozwolone jest podwójne finansowanie

wydatków w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy

strukturalnych lub FS, bezzwrotnej pomocy finansowej z innych źródeł krajowych,

unijnych, odzyskanie podatku VAT ze środków budżetu państwa, gdy VAT w

projekcie jest kwalifikowalny, umorzenie pożyczki/kredytu.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

VAT w projekcie może być kwalifikowalny pod warunkiem, że beneficjent ani żaden

inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub

podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie prowadzi

działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt, a ponadto w

ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent lub inny podmiot,

mógłby wykorzystać w ramach działalności objętej VAT.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole - Zestawienie dokumentów

 Należy wprowadzić faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości

dowodowej), dokumentujące wydatki kwalifikowalne, poniesione w okresie

sprawozdawczym objętym danym wnioskiem o płatność, zapłacone w całości.

 W Zestawieniu trzeba również wykazać wydatki niekwalifikowalne związane

z realizacją projektu, które zostały poniesione w okresie objętym wnioskiem

o płatność.

W celu zbilansowania kosztów projektu - wydatki niekwalifikowalne należy przedstawić dla

każdego zadania w jednej pozycji zestawienia. Dla tych wydatków nie są dołączane załączniki.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 W przypadku wprowadzanie tego samego dowodu księgowego więcej niż raz –

w sytuacji, gdy poszczególne pozycje dotyczą wydatków poniesionych w ramach

różnych kategorii wydatków, zadań, następujące pola pozostają uzupełnione

identycznie:

• Numer dokumentu

• Numer księgowy lub ewidencyjny

• NIP Wystawcy/PESEL

• Data wystawienia

• Kwota dokumentu brutto

• Kwota dokumentu netto

 W pozostałych polach powinny zostać podane wartości odpowiadające

poszczególnym pozycjom (grupom pozycji) z dowodu księgowego.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole: Numer zadania – należy wskazać numer zadania, w ramach którego

wydatek został poniesiony, zgodny z Opisem projektu, stanowiącym zał. 7 do

Umowy o dofinansowanie. Jeden dokument może zostać wykazany w kilku

zadaniach. W takiej sytuacji należy dokonać odpowiedniego podziału kwot w polu

wydatki ogółem/wydatki kwalifikowalne, aby nie dublować wartości.

 Pole: Numer dokumentu - numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie

środków w ramach projektu, jaki został nadany przez wystawcę, bez formy

opisowej np. faktura/rachunek.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Faktura powinna spełniać znamiona dowodu księgowego określonego

w art. 21 Ustawy o rachunkowości, czyli zawierać:

• stwierdzenie sprawdzenia formalno-rachunkowego i zakwalifikowania

dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych;

• wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekret)

• zatwierdzenie przez upoważnioną osobę;

• na fakturze powinien być zamieszczony nr księgowy lub ewidencyjny

wykazany w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Opis faktury powinien zawierać:

• Jeżeli to nie wynika z treści dokumentu - krótki opis zamówienia, którego

dotyczy wydatek; dodatkowo, jeśli kwalifikowana jest jedynie część wydatku,

którego dotyczy opisywany dokument – informacja ze wskazaniem, jaka

część wydatku (rodzaj, %) została uznana za kwalifikowaną;

• Numer i datę zawarcia kontraktu / umowy z wykonawcą;

• Numer umowy o dofinansowanie np. POIS. 02.05.00-00-0077/18

• Nr zadania w ramach którego poniesiono wydatek;

• W przypadku państwowych jednostek budżetowych – pjb, kod klasyfikacji

budżetowej;

• Kategorię kosztów (np. roboty budowlane);

• Jeżeli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie

robót/ usług/ dostaw – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data

sporządzenia);



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• Kwotę wydatków kwalifikowanych, z wyszczególnieniem VAT (jeśli jest

kwalifikowany);

• Numer pozwolenia na budowę lub innego dokumentu zgodnie z UoD – jeśli

wymagane.

• Informację o innych źródłach finansowania (podwójne finansowanie).

• adnotację: „Rewers faktury nr …”

• Elementy opisu mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce stanowiącej

załącznik do dowodu księgowego.

Wyjątkiem jest nr Umowy o Dofinansowanie oraz kwota wydatków kwalifikowanych (jeśli

kwota ta jest inna niż wartość netto lub brutto dokumentu, w zależności od kwalifikowalności

podatku VAT), które muszą być umieszczone na rewersie.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Wynagrodzenia:

• Przy pierwszym wniosku o płatność z wynagrodzeniami załączane jest:

- zestawienie Rozliczenie środków finansowych związanych z

zatrudnieniem (na wzorze NFOŚiGW) sporządzane na podstawie listy

płac (zamiast nazwisk można przyjąć inne, ale w taki sposób, aby

można było jednoznacznie zidentyfikować je z przedstawianymi

wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia).

- wyciągi bankowe dokumentujące poniesienie wydatku na rzecz:

pracownika JRP, ZUS, Urzędu Skarbowego,

Jeżeli Beneficjent potrąca z wynagrodzenia pracownika JRP kwoty na poczet np.

ubezpieczenia dodatkowego lub pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, należy

dołączyć również wyciągi dokumentujące dokonanie wpłat na konto ubezpieczyciela lub

zasilające konto PKZP.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

- Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń

- Opisy stanowisk/zakresy czynności pracowników, których wynagrodzenia są

finansowane w ramach projektu (w przypadku, gdy taki obowiązek nałożyła

IZ/IP/IW)

• Przy kolejnym wniosku z wynagrodzeniami o płatność załączane jest 

wyłącznie:

- Zestawienie Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem,

- Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Dowód zapłaty stanowią (zamiennie):

• Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty;

• Historia rachunku bankowego;

• Potwierdzenie dokonania/zrealizowania przelewu;

• W przypadku płatności gotówkowych:

- dowód księgowy z oznaczeniem, iż zapłacono gotówką, lub

- dokument „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa wypłaci” (KW) – zawierający

odniesienie do dowodu księgowego, bądź cel wydatkowania środków oraz

datę dokonania płatności wraz z raportem kasowym. Gdy nie jest możliwe,

aby KP/KW zawierały odniesienie do dowodu księgowego, w opisie dowodu

księgowego konieczne jest zamieszczenie informacji o numerach KP/KW.

UWAGA! 

Do wniosków przedstawiamy dokumenty opłacone w 100% a nie tylko w części 

kwalifikowanej.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole: Numer księgowy lub ewidencyjny – numer nadany dla danego 

dokumentu przez system ewidencji księgowej / księgi rachunkowe, widniejący na 

dokumencie

 Pole: Rodzaj identyfikatora – NIP (jeżeli wystawcą dokumentu jest podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą) /PESEL (jeżeli wystawcą dokumentu jest 

osoba prywatna) i numer

 Pole: NIP wystawcy/PESEL – numer wystawcy dokumentu

 Pole: Data wystawienia dokumentu – w formacie RRRR-MM-DD



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole: Numer kontraktu 

• W przypadku kontraktów podlegających zamówieniom publicznym i wpisanych w 

komórce Numer kontraktu w Zestawieniu dokumentów należy je zarejestrować w 

module zamówienia publiczne.

• W pozostałych przypadkach numer umowy/zlecenia/kontaktu wraz z datą należy 

wpisać w polu: Nazwa towaru lub usługi w Zestawieniu dokumentów

• Pole: Kwota dokumentu brutto / netto – kwoty na jakie opiewa dokument 



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole: Faktura korygująca – należy wybrać T (dla wartości „tak”) lub N (dla 

wartości „nie”). 

• Fakturę korygująca należy wykazać w pierwszym wniosku o płatność po jej 

otrzymaniu. 

• Możliwe są następujące sposoby postepowania:

- W Zestawieniu dokumentów ujmowane są obie faktury, przy czym fakturę korygującą

ujmujemy ze znakiem minus (pomniejszenie należności do wykonawcy), lub ze znakiem

plus (powiększenie należności do wykonawcy, podając tylko wartości o jakie dokonano

korekty.

- W Zestawieniu dokumentów ujmowane są tylko informacje z faktury korygującej, jeśli z

faktury korygującej wynika ostateczna wartość wydatku – podajemy tylko wartość po

korekcie, jeżeli dotyczy faktury, którą ujęto we wcześniejszym wniosku o płatność –

fakturę ujmujemy ze znakiem minus (pomniejszenie należności do wykonawcy), lub

znakiem plus (powiększenie należności do wykonawcy) – podajemy tylko wartości o jakie

dokonano korekty.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole Uwagi – możliwość uzupełnienia przez Beneficjenta Zestawienia dokumentów

o dodatkowe informacje np. dotyczące nałożenia korekty finansowej, cesji

wierzytelności, faktur częściowych, wydatków niekwalifikowalnych wydatków

deklarowanych we wcześniejszym wniosku o płatność jako kwalifikowalny,

wyjaśnienia dotyczące faktury korygującej.

• W przypadku projektów przewidujących płatności zaliczkowe w polu tym należy

podać, które wydatki i w jakiej wysokości stanowią rozliczenie otrzymanej transzy zaliczki, a

które stanowią podstawą do refundacji.

• W sytuacji, gdy w ramach danego dowodu księgowego przedstawiono we                    

wniosku wydatki zarówno do refundacji jak i rozliczenia transzy zaliczki, wartość 

każdego z nich należy wykazać w osobnym wierszu z odpowiednim oznaczeniem w polu 

Uwagi. 



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Pole: Wydatki ogółem – kwota wydatków obejmująca zarówno wydatki 

kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne dotyczące projektu

 Pole: Wydatki kwalifikowalne – kwota wydatków uznanych przez beneficjenta za 

kwalifikowalne (wraz z VAT, jeżeli jest kwalifikowalny w projekcie) 

 Pole: W tym VAT – kwota VAT odnosząca się do tylko do wydatków uznanych przez 

beneficjenta za kwalifikowalne. W przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny w 

projekcie należy wpisać wartość 0,00

 Pole: Dofinansowanie - wyliczane jest na podstawie wydatków kwalifikowalnych dla 

danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania rozumianego jako iloraz 

dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych określonego dla danej kombinacji 

kategoria kosztu/nazwa kosztu w ramach danego zadania. Wyliczona wartość 

zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi (pole edytowalne).



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

 Rozliczenie zaliczek

• W tym miejscu należy przedstawić wydatki stanowiące rozliczenie zaliczki/transz

zaliczek.

• Na podstawie danych system przedstawi kwotę zaliczki, która pozostaje do

rozliczenia oraz wyliczy procentowy stopień rozliczenia udzielonych zaliczek.

• W tej tabeli trzeba również podać kwotę odsetek narosłych na rachunku

i zwróconych na rachunek NFOŚiGW.

• Odsetki (od środków zaliczki) narosłe na rachunku do obsługi zaliczki są

zwracane lub pomniejszają kolejną płatność (§ 8 ust. 16 UoD).

WYJĄTEK (Zalecenia Rozdz. 6.1.1)

• Jeśli na mocy odrębnych przepisów (np. ustawy o dochodach jst) odsetki od

środków otrzymanej zaliczki stanowią źródło dochodów własnych beneficjenta,

obowiązek rozliczenia odsetek nie dotyczy.

• W takich przypadkach beneficjenci nie rozliczają odsetek i nie wykazują ich we

wnioskach o płatność.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• § 8 ust. 3 UoD

„Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu 

dofinansowania w formie zaliczki w terminie … dni od dnia otrzymania każdej z jej 

transz (…) przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty 

transzy zaliczki.”

• W przypadku braku rozliczenia w terminie lub na odpowiednią kwotę Beneficjent 

zobowiązany jest do zapłaty odsetek, na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych

• ROZLICZENIE = ZŁOŻENIE WNIOSKU / wykazanie wydatków + ew. ZWROT



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• Rozliczenie zaliczki wg zapisu w: „Zaleceniach” Rozdział 6 oraz Umowie

o dofinansowanie - § 8 ust. 4

• W celu rozliczenia transzy zaliczki Beneficjent przedstawia we wniosku

o płatność dowody księgowe potwierdzające poniesienie wydatków

kwalifikowanych, w odpowiedniej wysokości z rachunku bankowego Beneficjenta

dla potrzeb obsługi zaliczki, jak również z innego rachunku bankowego

Beneficjenta.

• Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku

bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak również z

innego rachunku bankowego Beneficjenta.



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• Rozliczenie zaliczki wg zapisu w: „Zaleceniach” Rozdział 6

• Transzę zaliczki rozliczają wydatki kwalifikowalne niezależnie od daty ich

poniesienia (mieszczącej się w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu),

które mogą być poniesione przed datą otrzymania danej transzy zaliczki

(! dotyczy wkładu własnego)

• Transzy zaliczki nie rozliczają koszty poniesione przez Beneficjenta, jeśli nie

wiążą się z fizycznym przepływem środków na rachunku/w kasie beneficjenta a

stanowią jedynie zapis w księgach rachunkowych, jak to ma miejsce w

przypadku kosztów działalności operacyjnej (np. odpisy amortyzacyjne).



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• Termin rozliczenia zaliczki określa Umowa o Dofinansowanie (§ 8 ust. 3)  

poprzez wskazaną liczbę dni kalendarzowych (np. 90, 120, 180)  i jest 

liczona:

- od dnia otrzymania transzy zaliczki.

- do dnia wyliczonego zgodnie z UoD, kiedy to należy złożyć wniosek rozliczający

zaliczkę, jak i dokonać zwrotu ew. nierozliczonej wnioskiem transzy zaliczki.

- Kapitał zwracany jest na inny rachunek niż odsetki*.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) – nie zwracają odsetek od otrzymanej zaliczki.  Nie 

dotyczy sytuacji, gdy podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków jest spółka.   



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• § 189 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych

- W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie 14 dni od dnia

upływu terminu, o którym mowa w przepisach wydanych na podst. Ust. 4 i 4a, od

środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się

odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do

dnia złożenia wniosku o płatność.

Dodatkowe 14 dni dotyczy wyłącznie złożenia wniosku o płatność a NIE zwrotu. 



Wnioski o płatność. Blok: Postęp finansowy

• Jeśli Beneficjent rozlicza odsetki poprzez ich zwrot, to odsetki od środków

zaliczki zwracane są na wydzielony rachunek bankowy (inny niż ten

przeznaczony na ew. zwroty kapitału)

• W przypadku konieczności zwrotu niewydatkowanej kwoty zaliczki (bez odsetek)

zwrot następuje na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów prowadzony przez

BGK, z którego zaliczka została wypłacona



Wnioski o płatność. Blok: Informacje.

• Pole – Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk

wspólnotowych

− Poprzez wpisanie w odpowiednim wierszu „Tak” lub „Nie” należy wskazać, czy

realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnotowych.

− W przypadku nie przestrzegania polityk wspólnoty należy opisać w kilku

zdaniach na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania

naprawcze.

• Pole – Oświadczenia beneficjenta i Miejsce przechowywania

dokumentacji.

− Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem,

podając adres i charakter miejsca.

− Jeżeli dokumentacja przechowywana jest w kilku miejscach, wystarczy podać

siedzibę główną.



Wniosek o płatność końcową

• Przez wniosek o płatność końcową należy rozumieć wniosek

o płatność beneficjenta, który jest ostatnim wnioskiem o płatność

składanym w ramach projektu.

• W każdym przypadku: jest to wniosek sprawozdawczy lub/i 

refundacyjny.



Wniosek o płatność końcową

• Dodatkowe funkcje wniosku o płatność końcową:

− Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu oraz wskaźników

rezultatu (w przypadku terminów ich osiągnięcia zgodnych z terminem

zakończenia realizacji projektu). Do wniosku należy w zakładce „Załączniki”

dołączyć dokumenty, niezbędne do potwierdzenia powyższych wskaźników,

zgodnie z zapisami w załączniku nr 12 „Zestawienie wskaźników do

monitorowania postępu rzeczowego Projektu” lub §11 Umowy o

dofinansowanie.

− Dla projektów z działania 2.5 wykazanie dochowania warunków

zapisanych w SZOOP, wymaganych przy składaniu wniosków o

dofinansowanie (wykazanie, że dofinansowanie uzyskane na infrastrukturę

służącą do udostępnienia zieleni nie jest wyższe niż 30% całkowitego

dofinansowania, potwierdzenie, że 70% powierzchnia terenu stanowi zieleń.



Trwałość projektu

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości Projektu, w rozumieniu 

art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013



Trwałość projektu

Okres trwałości projektu to czas, w którym projekt nie może być poddawany 

znaczącym modyfikacjom. Dotyczy to w szczególności utrzymania celów oraz 

wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o 

dofinansowanie.



Trwałość projektu

• Trwałość projektów musi być co do zasady utrzymana przez okres 5 lat od daty

płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Odmienne uregulowania dotyczą

następujących przypadków:

• projektów, dla których wsparcie udzielane jest na podstawie przepisów o pomocy

państwa - wówczas okres trwałości ustala się zgodnie z tymi przepisami;

• projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez

MŚP - okres trwałości może zostać skrócony do 3 lat. Decyzję w tej sprawie

podejmuje państwo członkowskie i ma ona zastosowanie do wszystkich projektów,

dla których okres trwałości może potencjalnie zostać skrócony do 3 lat.

• projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne –

działalność produkcyjna nie może zostać przeniesiona poza obszar UE przez okres

10 lat, z wyjątkiem przypadków, gdy beneficjentem jest MŚP albo gdy wsparcie

udzielane jest zgodnie z zasadami pomocy państwa.



Trwałość projektu

Poprzez datę płatności końcowej na rzecz beneficjenta należy rozumieć:

• datę obciążenia rachunku płatniczego instytucji przekazującej środki beneficjentowi –

w przypadku, gdy beneficjentowi w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową

przekazywane są środki albo

• datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - w pozostałych przypadkach.

Dla rozpoczęcia biegu okresu trwałości nie ma zatem znaczenia, czy w ramach 

ostatecznego rozliczenia projektu dokonywany jest przelew środków na rzecz 

beneficjenta, czy też nie.
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