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Szanowni Państwo! 

Przedstawiamy Państwu zaktualizowany Praktyczny poradnik dla Beneficjentów V priorytetu Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Niniejsza publikacja zawiera praktyczne  wskazówki na temat 
procesu wdrażania finansowanych projektów i stanowi uszczegółowienie dokumentów obowiązujących 
w systemie realizacji POIiŚ, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą Programem. Mamy nadzieję, 
że poradnik okaże się pomocny przy realizacji projektów oraz ułatwi Państwu poprawne sporządzanie 
kluczowego dokumentu służącego sprawozdawczości oraz rozliczeniu poniesionych wydatków,  
tj. wniosku o płatność.  

 

Życzymy powodzenia! 

Zespół CKPŚ 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca (Pośrednicząca II stopnia) 
jest odpowiedzialna za wdrażanie V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Obsługą każdego projektu zajmuje się dwóch koordynatorów: merytoryczny oraz finansowy. 
Koordynatorzy przygotowują dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie, monitorują 
realizację projektów jak również rozliczają wydatki przedkładane we wnioskach o płatność. W ramach 
bieżących konsultacji służą pomocą w rozwiązywaniu kwestii problemowych i przygotowaniu 
prawidłowej dokumentacji. 

Wszelkie niezbędne informacje na temat programu i realizacji projektów dostępne są na stronie 
www.ckps.lasy.gov.pl. Zasady obowiązujące w systemie POIiŚ są Beneficjentom przekazywane  
m.in. w formie komunikatów umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsyłanych pocztą 
elektroniczną.. W CKPŚ działa punkt informacyjny (tel. 22 318 70 53, e-mail: 
5priorytet@ckps.lasy.gov.pl), organizowane są szkolenia dla Beneficjentów oraz tzw. dni otwarte, 
podczas których można przyjechać do naszej siedziby skonsultować kwestie wątpliwe lub problemowe  
z koordynatorami projektu. 

http://www.ckps.lasy.gov.pl/
mailto:5priorytet@ckps.lasy.gov.pl
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 Wykaz skrótów 

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego 

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

GWP - Generator wniosków o płatność 

HP - Harmonogram Projektu (załącznik nr 3, 3a i 3b do umowy o dofinansowanie) 

HRP - Harmonogram realizacji projektu - (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) 

IP (MŚ) - Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) 

IW / IP II (CKPŚ) - Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II- stopnia (Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych) 

IZ (MRR) - Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 

JST - jednostka samorządu terytorialnego 

KC – Kodeks cywilny 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PJB - państwowa jednostka budżetowa 

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PRP - plan realizacji przedsięwzięcia 

Pzp – Prawo zamówień publicznych 

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

SZOP - Szczegółowy opis projektu (załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie) 

UOD – Umowa o dofinansowanie 

UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej 

UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

WOP - wniosek o płatność 

ZW - Zestawienie wskaźników (załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie) 
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1. Zasady realizacji projektu 

Podstawowym dokumentem określającym zasady realizacji projektu jest umowa o dofinansowanie. 
Umowa nakłada obowiązek realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego  
i wspólnotowego, w tym zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wytyczne 
MRR dzielą się na wytyczne horyzontalne i szczegółowe dla poszczególnych programów 
operacyjnych. Dla Programu Infrastruktura i Środowisko opracowano: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 

 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013   

Wytyczne dostępne są między innymi na stronach: 

www.pois.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.ckps.lasy.gov.pl 

 

Przy ocenie kwalifikowalności wydatków, w przypadku gdy wytyczne aktualne na dzień dokonywania 
oceny wydatku są korzystniejsze dla Beneficjenta niż wytyczne obowiązujące na dzień ponoszenia 
wydatku, stosuje się wytyczne aktualne na dzień dokonywania oceny wydatku. Ponadto, jeśli  
w warunkach kwalifikowania wydatków dokonano korzystnych dla Beneficjenta zmian po zakończeniu 
oceny wydatków (podczas weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli na miejscu), do czasu 
zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność w projekcie, Beneficjent może wystąpić o ponowną 
ocenę wydatków już ocenionych (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków ramach POIiŚ, 2.2 
podrozdział 2, pkt. 8-10). 

W systemie realizacji POIiŚ pomocne są również zalecenia i interpretacje wydawane przez instytucje 
zarządzającą (IZ), czyli MRR, pośredniczącą (IP), czyli MŚ oraz wdrażającą (IW), czyli CKPŚ.  

Beneficjent jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, planem 
realizacji przedsięwzięcia (PRP) i załącznikami do umowy. Zakres rzeczowy i finansowy projektu 
określają w szczególności:  

 Harmonogram projektu– HP, składający się z 3 dokumentów: 

 Harmonogram realizacji projektu – HRP – załącznik nr 3 do umowy 

 Plan finansowania projektu – załącznik nr 3a do umowy  

 Plan wystąpień o środki dotacji celowej/płatności – załącznik nr 3b do umowy 

 Szczegółowy opis projektu – SZOP – załącznik nr 5 do umowy (nr 4 dla PJB) 

UWAGA! Beneficjent jest zobligowany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na 

dzień dokonywania danej czynności lub operacji. 
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 Zestawienie wskaźników do monitorowania projektu – ZW – załącznik nr 8 do umowy (nr 7 dla 
PJB) 

Podczas weryfikacji wydatków przedstawianych do rozliczenia weryfikowana jest ich zgodność  
z aktualnie obowiązującymi załącznikami do umowy.  

2. Zmiany w projekcie 

Jeśli w trakcie realizacji projektu wystąpią zmiany skutkujące koniecznością modyfikacji  załączników 
do umowy (HP, SZOP, ZW), Beneficjent przesyła do IW (CKPŚ) projekt dokumentu wraz z pismem 
uzasadniającym planowaną zmianę. IW pisemnie ustosunkuje się do propozycji Beneficjenta, w razie 
potrzeby uzyskując opinię IP lub eksperta. 

W przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu (tj. zmian wskaźników oraz istotnych zmian 
rzeczowych w HRP i SzOP), należy uzyskać zgodę IW przed poniesieniem wydatków, związanych 
ze zwiększonym zakresem. 

Inne zmiany w załącznikach do UoD należy uzgadniać z IW przed przedłożeniem do rozliczenia 
wydatków, których one dotyczą . 

Nie są dopuszczalne zmiany w projekcie, w rezultacie których: 

 projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany (tzn. projekt 
z wprowadzonymi zmianami byłby odrzucony na etapie oceny wniosku), 

 dofinansowanie nie zostałoby przyznane podczas oceny wniosku, ze względu na liczbę 
uzyskanych punktów (tzn. projekt z wprowadzonymi zmianami uzyskałby mniejszą liczbę 
punktów, która nie pozwoliłaby na nadanie mu statusu projektu podstawowego na liście 
rankingowej), 

 nastąpiłoby przekroczenie limitów ponoszonych koszów w danej kategorii, wynikających  
z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ; 

 

Poniższa tabela przedstawia najczęściej wnioskowane przez Beneficjentów zmiany w projektach.  
W górnej części tabeli wskazano trzy rodzaje zmian, które zawsze wymagają uzyskania zgody 
Instytucji Pośredniczącej. Wiąże się to z dłuższym oczekiwaniem na akceptację zmian przez IW /IP, 
a zatem należy zawnioskować o zmianę odpowiednio wcześnie. Pozostałe zmiany w projektach co do 
zasady wymagają zgody IW, ale w szczególnych przypadkach opinia IP może okazać się niezbędna. 
W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do koordynatora projektu w CKPŚ, który ustali właściwą 
ścieżkę postępowania w konkretnej sytuacji. 

Zmiany w projekcie Dokument Aneks 

Zmiany wymagające zgody IW i IP 

Zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania HP tak 

Wydłużenie okresu realizacji projektu HP tak 

Zmniejszenie wartości wskaźnika produktu lub rezultatu oraz 
zmniejszenie wartości lub zmiany terminu osiągnięcia efektu 

SZOP i ZW tak 

UWAGA!  Każda zmiana w projekcie musi być należycie uzasadniona. 
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ekologicznego 

W przypadku braku zgody Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu części 
dofinansowania proporcjonalnie do nieosiągniętej części wskaźnika. 

Zmiany wymagające zgody IW 

Zwiększenie wartości wskaźnika produktu lub rezultatu SZOP i ZW 
przy 

okazji 

Zmiana zapisów SzOP, HP i ZW 

nie związana ze zmniejszeniem wartości wskaźników, zwiększeniem 
wartości dofinansowania lub wydłużeniem okresu realizacji projektu 

SZOP, HP, 
ZW 

przy 
okazji 

dla nie-PJB: Przedłużenie terminów zakończenia zadań powyżej 3 
miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu w umowie o dofinansowanie 

HRP nie 

dla PJB: Każda zmiana terminów w HRP HRP nie 

Zastosowanie nowych, uproszczonych zasad wnioskowania o zmiany w projekcie jest możliwe  
po wprowadzeniu odpowiednich zapisów do umowy o dofinansowanie. Dlatego może okazać się 
konieczne podpisanie aneksu do UoD w sytuacji, która zgodnie z powyższą tabelą nie wymaga 
aneksowania umowy. 

 

 

Niezależnie od zmian w projekcie, zgodnie z Umową o dofinansowanie wymagana jest aktualizacja 
Harmonogramu Projektu (załączniki do umowy nr 3, 3a i 3b): 

 2 razy w roku, do 30 czerwca oraz 31 grudnia (gdy nie ma zmian w HP, należy przesłać  
do IW potwierdzenie jego aktualności) 

 w przypadku, gdy na wydatki poniesione w ramach projektu została nałożona korekta 
finansowa (szczegóły zmian należy ustalić z koordynatorem merytorycznym i finansowym 
projektu).  

Dobra praktyka 

W przypadku wystąpienia oszczędności zaleca się pilne wystąpienie do IW z wnioskiem o 

wykorzystanie oszczędności na inne zadanie lub rozszerzenie zakresu projektu, lub przesłanie 

decyzji o zwolnieniu oszczędności. 

Tylko do końca 2013 roku istnieje realna szansa na zagospodarowanie oszczędności w 

ramach projektów z list rezerwowych. 

UWAGA! 

 W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie, Beneficjent powinien przesłać do IW 

aktualizację HRP, z oszczędnościami wykazanymi w dodatkowym wierszu, utworzonym nad 

wierszem „SUMA”, w ostatnim kwartale realizacji projektu. 

 Sam fakt uzyskania oszczędności w ramach zadania nie stanowi przesłanki do 

automatycznego zwiększenia wartości wskaźników produktu. Każdorazowo należy zwrócić 

się do IW i należycie uzasadnić wnioskowaną zmianę.  
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Podczas aktualizacji HRP należy uwzględnić m.in. terminy realizacji poszczególnych zadań oraz 
wysokość dotychczas poniesionych wydatków. W ramach aktualizacji Planu wystąpień o środki należy 
zweryfikować dotychczasowe wystąpienia o środki (terminy złożenia wniosków o płatność) oraz 
wysokość wydatków dotychczas zatwierdzonych przez IW objętych poszczególnymi wnioskami. 

 

3. Informacja i promocja 

Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest zobowiązany  
do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Obowiązki Beneficjentów w zakresie informowania i promowania oraz zasady dotyczące jednolitego 
oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych są przedstawione w dokumencie: 
Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. Dokument oraz pliki graficzne z niezbędnymi logotypami oraz przykładowymi ich 
zastosowaniami dostępne są do pobranie na stronie: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx. 

Beneficjenci są zobowiązani do prawidłowego oznaczania wszystkich dokumentów, wytworzonych  
w ramach projektu, zakupionego sprzętu, stron internetowych, materiałów informacyjno-promocyjnych 
i szkoleniowych itp. oraz do umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych na obszarze realizacji 
projektu.  

Podstawowymi elementami oznakowania są: 

 ciąg znaków zawierający przynajmniej logotyp programu PO IiŚ i emblemat Unii Europejskiej  
z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 informacja o współfinansowaniu przez UE ze środków EFRR,  

 hasło promocyjne: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska; 

 

UWAGA! Znaki powinny być stosowane z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki oraz 

proporcji, odległości i kolejności określonych w Zasadach stosowania znaku POIiŚ. 

UWAGA! Beneficjenci korzystający ze współfinansowania NFOŚiGW, w przypadku zmiany Planu 

wystąpień o środki oraz HRP powinni niezwłocznie zaktualizować odpowiednie dokumenty w 

ramach umowy z NFOŚiGW – tzn. należy pisemnie poinformować o zmianach koordynatora 

projektu w NFOŚiGW.  

Dobra praktyka 

Zaleca się aktualizację załączników do umowy jedynie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, nie częściej niż raz na kwartał.  

Przy aktualizacji HP należy bezwzględnie pamiętać o zaktualizowaniu wiersza w nagłówku 

dokumentu „Stan na dzień…”. Przesłany Harmonogram zaczyna obowiązywać wraz z datą 

akceptacji przez CKPŚ. 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx
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W przypadku projektów współfinansowanych z NFOŚiGW, informację o współfinansowaniu  
ze środków NFOŚiGW należy umieścić poza podstawowym ciągiem znaków i poza informacją  
o współfinansowaniu projektu ze środków UE.  

Poniżej znajduje się przykład prawidłowego oznakowania: 

 

Do najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu oznakowania należą: 

 umieszczanie logotypów CKPŚ, NFOŚiGW oraz innych instytucji finansujących projekt 
w podstawowym ciągu znaków oraz łączne podawanie słownej informacji o współfinansowaniu 
projektu ze środków POIiŚ oraz z innych środków, np.: 

 

 umieszczanie logotypu Beneficjenta i partnerów w wielkości znacznie większej lub mniejszej  
od logotypu POIiŚ oraz emblematu Unii Europejskiej, np.: 

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Obowiązek umieszczania tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dotyczy projektów 
spełniających łącznie warunki: całkowity wkład publiczny przewyższa kwotę 500 000 euro oraz projekt 
dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. Tablice pamiątkowe należy 
umieszczać również w przypadku, gdy całkowity wkład publiczny w projekcie przewyższa kwotę 500 
000 euro i projekt dotyczy zakupu środków trwałych. Tablice powinny zostać wykonane zgodnie  



11 

 

ze wzorem, określonym w Zasadach stosowania znaku POIiŚ. Dokument dostępny na stronie: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx 

Minimalna wymagana liczba tablic, zarówno informacyjnych jak i pamiątkowych to 1 sztuka. 

Tablice należy umieszczać w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp jak 
największej liczbie osób np. przy wejściach do budynków, wejściach na szlak, bramach wjazdowych, 
parkingach itp. 

W przypadku, gdy miejsce realizowanej inwestycji nie zapewnia powszechnego dostępu do tablicy, 
należy ją zainstalować w najbliższym możliwym otoczeniu realizowanego projektu, który taki dostęp 
zapewnia lub przed siedzibą Beneficjenta. 

Wskazane wymiary tablic informacyjnych (3x2m) określone w Zasadach…. są jedynie zalecanymi 
wymiarami. Ze względu na specyfikę projektów w priorytecie V dopuszcza się możliwość zmniejszenia 
wymiarów tablic pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy 
zawartych w Zasadach stosowania znaku POIiŚ. 

 

 

Beneficjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby odbiorca informacji o projekcie otrzymał również 
precyzyjną informację na temat wysokości dofinansowania oraz o źródle jego pochodzenia,  
z podaniem nazwy Programu Infrastruktura i Środowisko i odniesieniem do Europejskiego 

Dobra praktyka 

W przypadku projektów, których nie dotyczy bezpośrednio obowiązek stosowania tablic 

informacyjnych i pamiątkowych w rozumieniu Zasad promocji projektów dla beneficjentów 

POIiŚ, praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie tablic informacyjno-edukacyjnych, których 

głównym celem jest podanie informacji merytorycznych o gatunku, siedlisku itp. Na tablicach 

tego typu w przypadku projektów współfinansowanych ze środków NFOŚiGW możliwe jest 

umieszczenie logotypów POIiŚ i EFRR oraz NFOŚiGW na jednej tablicy, jednakże  

w oddzielnych ciągach znaków. 

UWAGA! Na tablicy informacyjnej i pamiątkowej, o których mowa w Zasadach promocji 

projektów… powinny się znaleźć wyłącznie elementy oznakowania zgodne z obowiązującym 

wzorem tablicy tj. logo POIiŚ, emblemat UE, logo Beneficjenta  

i ewentualnie podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków. 

W informacji o współfinansowaniu nie można używać nazw: Beneficjenta, instytucji 

pośredniczących i wdrażających, innych źródeł współfinansowania oraz wszelkich innych 

informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego będzie nieczytelny i mało przejrzysty. 

Jeśli inne instytucje finansujące projekt np. NFOŚiGW lub WFOŚiGW wymagają informacji  

o współfinansowaniu projektu z ich środków, to powinna ona być zamieszczona na oddzielnej 

tablicy (jednak w takim przypadku tablica, nie pełniąca funkcji informującej 

o współfinansowaniu w ramach POIiŚ nie jest kwalifikowana). 

Dopuszcza się natomiast stosowanie dodatkowych odwołań do innych źródeł finansowania 

w przypadku innych działań promocyjnych, takich jak publikacje papierowe, artykuły prasowe, 

strony internetowe, itp. jednak poza ciągiem znaków UE. 

http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
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Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jakość prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych oraz 
celowość wydatkowanych na nie środków jest przedmiotem kontroli i audytów, więc Beneficjenci 
powinni zwrócić uwagę nie tylko na intensywność działań, ale przede wszystkim na ich jakość, jak 
również zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 

 

4. Ochrona danych osobowych 

W zakresie niezbędnym dla realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą.  

Rozliczenie w ramach projektu wynagrodzeń pracowników niewątpliwe należy uznać za prawnie 
usprawiedliwiony cel, nienaruszający praw i wolności pracowników. W tym przypadku nie ma 
konieczności uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych (patrz również 
rozdz. 7.10.1 str. 58). 

5. Kontrola projektu 

Wszystkie rodzaje kontroli, jakie są prowadzone w ramach systemu realizacji POIiŚ zostały 
wymienione w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. 

W niniejszym Poradniku opisano kontrolę procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem 
oraz kontrole realizacji projektów, które są przeprowadzane na miejscu. 

5.1 Kontrola procedur zawierania umów przez beneficjentów 

Reguły dotyczące prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dotyczących zadań objętych 
projektem zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli 
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Oprócz przedmiotowych 
dokumentów programowych w tematyce kontroli Beneficjenci powinni zapoznać się z publikacjami 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego dostępnymi na stronach internetowych www.antykorupcja.gov.pl, 
m.in. „Poradnikiem antykorupcyjnym dla urzędników” i „Poradnikiem antykorupcyjnym dla 
przedsiębiorców”. Ponadto zgodnie z Zaleceniami IZ POIiŚ nr 18/2013 z 6 lutego 2013 r. dotyczącymi 
zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w 
zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ Beneficjenci powinni wprowadzić w życie 
zasady określone w dokumencie pt. „Rekomendacje CBA postępowań antykorupcyjnych przy 
stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych”. 

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej IW w części Informacje dla 
Beneficjentów w zakładce Kontrola http://www.ckps.lasy.gov.pl/kontrola. 

 

UWAGA! Brak podjęcia działań informacyjnych i promocyjnych lub brak dochowania zasad, które 

są szczegółowo określone w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 może skutkować uznaniem całości lub 

części wydatków za niekwalifikowalne. 

http://www.ckps.lasy.gov.pl/kontrola
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Poniżej wyszczególniono praktyczne informacje dla Beneficjentów POIiŚ dotyczące najczęściej 
stwierdzanych naruszeń ustawy Pzp, skutków finansowych naruszeń oraz dokumentowania 
postępowań. 

5.1.1 Najczęściej stwierdzane naruszenia ustawy Pzp 

Poniżej przedstawiono najczęściej popełniane błędy, które były identyfikowane w wyniku kontroli 
prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą:  

1. Brak określenia warunków udziału w postępowaniu, a żądanie od wykonawców dokumentów na 
potwierdzenie spełnienia tych warunków; określenie zbyt rygorystycznych warunków udziału  
w postępowaniu (np. żądanie aby wykonawcy wykazali się doświadczeniem i zdolnością 
kredytową przekraczającą szacunkową wartość zamówienia); 

2. Żądanie dokumentów bez określenia jednoznacznych warunków udziału w postępowaniu; 
żądanie wykazu robót bez szczegółowego opisu ich zakresu i/lub określenia ich wartości, jakie 
wykonawcy muszą wykazać, aby uznano ich doświadczenie za wystarczające do wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

3. Nieadekwatne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu (np. wielkość 
przychodów, zakres doświadczenia wykonawcy, zakres uprawnień personelu, proporcjonalność 
warunku do przedmiotu zamówienia); 

4. Żądanie dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu nie powiązanych z postawionymi  przez zamawiającego warunkami lub które nie 
są wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (np. wymóg przynależności wymaganych osób do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego, żądanie od wykonawców kopii uprawnień, zamiast samego 
oświadczenia o posiadaniu takich uprawnień); 

5. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie nazw podwykonawców; nieuprawione 
ograniczenie realizacji zamówienia przez podwykonawców, poprzez żądanie zrealizowania 
zamówienia własnymi siłami; brak żądania w ofercie podania zakresu części zamówienia 
powierzanego podwykonawcom; 

6. Warunki ograniczające konkurencję (np. żądanie doświadczenia wykonawcy w projektach 
finansowanych ze środków unijnych; ograniczenie możliwości przedstawienia referencji 
należytego wykonania umowy tylko do referencji wystawionych dla głównego wykonawcy; wymóg 
posiadania przez wykonawców odpowiedniego sprzętu na etapie składania ofert, a nie na dzień 
rozpoczęcia wykonywania zamówienia; ograniczanie dostępu do zamówienia podmiotom 
gospodarczym z innych państw członkowskich UE);  

7. Nieprawidłowości w zakresie żądanych dokumentów od wykonawców zagranicznych (np. 
żądanie od wykonawców zagranicznych dokumentów, których nie żąda się od wykonawców 
krajowych; brak informacji jakie dokumenty powinni złożyć wykonawcy zagraniczni w przypadku, 
gdy u nich w kraju nie wystawia się przedmiotowego dokumentu); 

8. Skrócenie okresu referencyjnego przez zamawiającego w żądanym od wykonawców wykazie 
wykonanych robót budowlanych z 5 lat do 3 lat; 

9. Niejednoznaczny lub dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (np. wskazanie na konkretny 
system, produkt, producenta, bez jednoczesnego dodania, iż dopuszcza przedmioty 
równoważne); 
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10. Ustalenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (termin oblicza się wg Kodeksu Cywilnego, 
dlatego wykonawcy powinni mieć pełne 40 dni kalendarzowe na złożenie ofert) w przypadku 
przetargów unijnych; 

11. Niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia (np. brak informacji o dacie przekazania 
ogłoszenia do UPUE nie zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu dokumentów dotyczących 
podmiotów zagranicznych); 

12. Błędy w ogłoszeniu o zamówienie (np. ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń nie zawiera 
wszystkich informacji przekazanych do UPUE m. in. opisu sposobu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz dokumentów wymaganych od wykonawców ubiegających się  
o przedmiotowe zamówienie; w wyniku modyfikacji treści  SIWZ nie zmieniono treści ogłoszenia; 
wydłużenie terminu składania ofert bez publikowania sprostowania ogłoszenia; zmiana treści 
ogłoszenia bez zachowania 22 dniowego terminu na składanie ofert od dnia przekazania zmiany 
ogłoszenia do UPUE); 

13. Nieprawidłowości w zakresie wzywania do uzupełnienia dokumentów (np. wzywanie 
wykonawców do uzupełnienia dat w ofercie, jest to uchybienie formalne, nie mające wpływu na 
ważność oferty, nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3, ponieważ zgodnie z tym 
artykułem uzupełnia się oświadczenia lub dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz 
pełnomocnictwa; nie wzywanie do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie warunku wiedzy  
i doświadczenia; nie wezwanie do uzupełnienia dokumentu, mimo iż dokument załączony do 
oferty był nieaktualny; wezwanie do uzupełnienia formularza oferty, przedmiotowy brak nie 
podlega uzupełnieniu; wzywanie do uzupełnienia tego samego dokumentu dwukrotnie);  

14. Wadliwość zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (np. brak informacji o siedzibie  
i adresach wykonawców oraz punktacji przyznanej ofertom; brak informacji o ofertach 
odrzuconych; brak zamieszczenia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnych w siedzibie zamawiającego; wybór 
wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu); 

15. Nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty (np. przedstawiony na wezwanie 
do uzupełnienia dokument nie potwierdzał spełnienia warunków na dzień składania ofert,  
w zawiązku z powyższym zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z postępowania, a tego 
nie uczynił; wykluczenie wykonawcy w związku z uchybieniami dotyczącymi wniesienia wadium

1
; 

odrzucenie oferty, której część w nieuprawniony sposób zastrzeżono jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa – zamawiający powinien odtajnić część nieprawnie zastrzeżoną i rozpatrzyć 
ofertę); 

16. Poprawianie omyłek w ofertach np.  

a) Oczywista omyłka pisarska jest poprawiana bez odwoływania się do innych dokumentów, np. 
wyjaśnień wykonawcy

2
. Przykłady omyłek pisarskich: widoczna mylna pisownia wyrazu, 

ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny 
błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r., rozbieżność między ceną wpisaną liczbą i słownie; 

b) Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony 
przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji

3
; 

jest to oczywista omyłka rachunkowa, którą Zamawiający obowiązany jest poprawić w trybie 
art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Popełniony błąd jest bowiem wynikiem nieprawidłowego 

                                                

1
 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn.. KIO/UZP 1367/08. 

2
 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 11/09. 

3
 Wyrok z dnia Krajowej Izby Odwoławczej 21 stycznia 2009 r., Sygn. akt KIO/UZP 20/09. 
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działania mnożenia.
4
 Poprawianie omyłek rachunkowych będzie dotyczyć w szczególności 

błędnie dokonanych obliczeń: prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów  
i usług; błędnie podanej w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług; błędnego 
wyniku działania wynikającego z mnożenia czy sumowania. Po poprawieniu oczywistej omyłki 
rachunkowej Zamawiający ma obowiązek dokonać dalszych poprawek – uwzględnić 
konsekwencje poprawienia w dalszych elementach wyliczeń wykonawcy; 

c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty mogą dotyczyć nie tylko ceny, ale każdego elementu oferty np. parametrów, 
ilości, warunków realizacji itp. Przepis dotyczący poprawiania „innych omyłek” ma na celu 
ograniczenie ilości ofert odrzucanych z powodu niewielkich uchybień, które nie wpływają  
w sposób istotny na treść zobowiązania wykonawcy. Przykłady omyłek polegających na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty: przyjęcie  
w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ przedmiaru robót 
jednostek miar

5
; załączenie do oferty zdublowanych kosztorysów ofertowych lub 

zdublowanych poszczególnych pozycji wymienianych w przedmiarze
6
; przyjęcie w kosztorysie 

ofertowym opisu robót budowlanych niezgodnego z opisem tychże robót wynikającym  
z załączonego do SIWZ przedmiaru robót

7
; przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż 

wynika to z załączonego do SIWZ przedmiaru robót ilości jednostek miar; przyjęcie  
do podstawy wyceny pozycji katalogowej innej niż podano w przedmiarze. Podejmując 
decyzję, co do poprawienia omyłki należy pamiętać, że działanie takie nie może dotyczyć 
omyłek istotnych, a więc takich, których poprawienie prowadzi do istotnej zmiany treści oferty. 
Ze względu na nieostry charakter przepisu w wielu przypadkach trudno jest ocenić, czy  
w konkretnych okolicznościach mamy do czynienia z omyłką, którą należy poprawić.  

17. Zmiany umowy niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności gdy nie było 
przewidzianej takiej możliwości w SIWZ (np. korygowanie błędów popełnionych w SIWZ, 
nieuzasadnione podwyższanie wynagrodzenia wykonawcy lub przedłużanie terminu wykonania  
zamówienia). 

5.1.2 Korekty finansowe 

Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa wspólnotowego 
w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowania przepisów ustawy Pzp związanych z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, lub poniesione z naruszeniem prawa mogą 
zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. 
Korekty finansowe wymierzane są przez instytucje kontrolujące za pośrednictwem Instytucji 
Wdrażającej.  

Przy ustalaniu wysokości korekt finansowych za naruszenia przy stosowaniu prawa wspólnotowego  
w dziedzinie zamówień publicznych lub stosowaniu przepisów Pzp wdrażających to prawo należy brać 
pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, z drugiej zaś skutki finansowe naruszenia 
dla wydatków ze środków funduszy UE. Wysokość korekt finansowych powinna więc, co do zasady, 
odpowiadać wysokości szkody. Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości korekty finansowej jest 
ustalenie wysokości szkody. Ustalenie wysokości korekty może następować na dwa sposoby: przez 
zastosowanie metody dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej.  

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody trzeba uchwycić różnicę pomiędzy wysokością 
rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną 
wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być 

                                                

4
 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2009 r., Sygn. akt KIO/UZP 21/09, KIO/UZO 38/09, 
KIO/UZO 41/09. 

5
 Informacja o wyniku kontroli doraźnej z dnia 5 września 2011 r., UZP/DKD/KND/18/11 

6
 Wyniki przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

7
 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lutego 2009 r., Sygn. akt KIO/UZP 86/09, 87/09 
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konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości 
szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
w szczególności ofert złożonych przez wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim 
na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem. Jako 
najprostszy przykład można wskazać sytuację, w której zamawiający bezzasadnie odrzuca najtańszą 
ofertę i dokonuje wyboru oferty droższej. Wysokość korekty finansowej da się tutaj odnieść do różnicy 
pomiędzy ceną wybranej oferty, a ceną oferty odrzuconej. Przy czym uwzględniamy tylko różnicę 
powstałą w zakresie wydatkowania środków z funduszy UE, nie zaś globalną różnicę w wydatkowaniu 
środków na zamówienie. 

Ponadto Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie: 

 Części umowy, w której zakres świadczenia wykracza poza  określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w SIWZ, 

 Zmian umowy, dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 

 Umowy, o której mowa w art. 146 ustawy Pzp. 
W przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej stosowany jest załącznik nr 1 do 
Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 
tj. dokument Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy 
udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE.. W przypadku 
naruszeń zasad udzielania zamówień nie objętych ustawą Pzp, określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ stosuje się załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ, tj. dokument Wskaźniki 
procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, do których nie stosuje się ustawy 
Pzp.  

Istotnym dokumentem jest także załącznik nr 1 a do Wytycznych w zakresie sposobu korygowania 
wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ określający ostateczne stawki korekt 
finansowych, jakie zostały przedstawione stronie polskiej do stosowania po przeprowadzonych 
negocjacjach i wskazane w podsumowaniu wyników audytu systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ 
przeprowadzonego przez służby KE w 2010 r. Omówione w dokumencie naruszenia: 

 Wymóg posiadania przez wykonawców odpowiedniego sprzętu na etapie składania oferty; 

 Stosowanie przez oferentów dyskryminujących ograniczeń możliwości spełnienia niektórych 
kryteriów wyboru łącznie przez wszystkich członków konsorcjum; 

 Wydłużenie terminu składania ofert bez publikowania sprostowania dotyczącego ogłoszenia  
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

 Ograniczenie podwykonawstwa; 

 Konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów w Polsce lub 
wymóg, aby oferent w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez UE i/lub 
fundusze krajowe; 

 Zmiany warunków zamówienia po podpisaniu umowy; 

 Bezpośrednie zlecanie zamówień dodatkowych; 

 Dyskryminujące kryteria wyboru, zakładające, że zamawiający będzie uwzględniał jedynie 
doświadczenie zdobyte przez oferenta po uzyskaniu przez niego stosownych polskich uprawnień 
budowlanych lub posiadanie stosownego doświadczenia zdobytego w Polsce; 
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 Część robót przewidzianych w umowie podpisanej z wybranym oferentem została już wykonana 
przez innego wykonawcę; 

 Brak wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania procedury negocjacji bez ogłoszenia  
o zamówieniu lub nieuprawnione stosowanie przyspieszonych terminów w trybach podstawowych. 

5.1.3 Dokumentowanie postępowań  

Beneficjent udzielając zamówień publicznych powinien w szczególności zadbać o udokumentowanie 
przeprowadzonych postępowań pod kątem: 

1. Prawidłowości ustalenia szacunkowej wartości zamówienia – niezbędne jest 
udokumentowanie sposobu ustalania tej wartości w terminach przewidzianych w ustawie 
tj. do 3 miesięcy przed rozpoczęciem postępowania dla dostaw i usług oraz do 6 miesięcy przed 
rozpoczęciem postępowania dla robót budowlanych przed wszczęciem postępowania; zaleca się 
załączenie do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

2. Prawidłowości udzielanych zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy 
z uwzględnieniem art. 32 ustawy Pzp, w tym, zwracając uwagę na zakaz dzielenia zamówienia 
na części lub zaniżania szacunkowej wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 

3. Prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności przestrzeganie zasady 
uczciwej konkurencji; 

4. Prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówienia – udokumentowanie przyczyn (w oparciu 
o przesłanki zgodne z ustawą Pzp) wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony lub 
ograniczony; 

5. Prawidłowości postawionych warunków udziału w postępowaniu – zachowanie zasady 
uczciwej konkurencji, w szczególności warunki powinny być związane z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia; 

6. Postawionych kryteriów oceny ofert – kryteria powinny być zgodne z art. 91 ustawy Pzp, 
podkreślić należy, iż cena nie musi być jedynym kryterium oceny ofert w każdym postępowaniu. 
Stosowane mogą być także inne kryteria, ale kryteria nie mogą dotyczyć właściwości 
wykonawcy np. jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej; 

7. Zamieszczenia wszystkich ogłoszeń do publicznej wiadomości i przekazania oświadczeń 
wymaganych ustawą Pzp, w zależności od trybu postępowania i zgodnie z wymaganymi 
terminami – np. ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz zaproszenie do negocjacji itd.; 

Zamieszczenia w treści dokumentacji przetargowej tj. specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także w umowie z wykonawcą, 
elementów wizualizacji funduszy europejskich (tj. logo POIiŚ, flaga UE, odwołanie słowne do UE i do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo beneficjenta). Każdy dokument wchodzący w 
skład dokumentacji przetargowej musi być oznakowany na pierwszej stronie (oznaczanie kolejnych 
stron nie jest konieczne). Szczegółowe informacje w rozdziale: "Informacja o przebiegu realizacji 
projektu i jego promocja”.  

5.2 Kontrola realizacji projektów na miejscu  

Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko mogą zostać objęci kontrolą realizacji projektów  
na miejscu. 
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Kontrola na miejscu może być przeprowadzana w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie 
realizacji projektu, jak również po zakończeniu realizacji projektu, przez okres 5 lat od dnia jego 
zakończenia (kontrola trwałości projektu). 

Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie beneficjenta, w siedzibie podmiotów 
upoważnionych do ponoszenia wydatków, jak i w miejscu realizacji projektu. 

5.2.1 Przebieg kontroli – informacje ogólne 

Kontrole projektu na miejscu mogą być przeprowadzane w ramach opracowanego w CKPŚ Rocznego 
Planu Kontroli lub w formie kontroli doraźnych, przeprowadzanych w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości. 

Każdorazowo beneficjent realizujący projekt jest zawiadamiany o kontroli na co najmniej 5 dni 
roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem (w przypadku kontroli doraźnej na co najmniej 1 dzień 
roboczy przed jej planowanym rozpoczęciem) 

Kontrole są realizowane w składach minimum 2 osobowych i trwają od 1 do 4 dni w zależności od 
zakresu, trybu i rodzaju kontroli. Prowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora 
CKPŚ. 

Przed kontrolą beneficjent powinien przygotować niezbędną dokumentację projektu związaną 
z zakresem określonym w piśmie informującym o kontroli, a w czasie kontroli na miejscu powinien 
zapewnić kontrolującym prawo do: 

 pełnego wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, w tym dokumenty 
elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich kopii; 

 pełnego dostępu do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub 
zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 

oraz zapewnić obecność osób upoważnionych do składania wyjaśnień lub dysponujących 
odpowiednią wiedzą o projekcie. 

Należy także przygotować wyodrębnione pomieszczenie, a jeśli nie jest to możliwe zapewnić warunki 
umożliwiające sprawne przeprowadzenie kontroli.  

5.2.2 Zakres kontroli na miejscu 

Zakres kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje m.in.: weryfikację zgodności 
realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz 
Szczegółowym Opisie Projektu, a w szczególności: 

 weryfikację informacji nt. stanu zaawansowania projektu przedstawianych we wnioskach  
o płatność z faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym, 

 zgodność dokumentów przedkładanych we wnioskach o płatność z oryginalną dokumentacją 
projektu (zgodność kopii z oryginałami), 

 weryfikację posiadania i stosowania przez beneficjenta wymaganych procedur,  

 poprawność procedur zawierania umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz 
tryb przetargu z K.c.,  
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 kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: 
wynagrodzeń, kosztów ogólnych, 

 wyodrębnioną ewidencję księgową projektu: utrzymywanie przez Beneficjenta odrębnego 
systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji 
związanych z projektem, 

 sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, 

 sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 

Elementem kontroli jest także wizytacja w terenie – w celu potwierdzenia stanu zaawansowania 
rzeczowej realizacji projektu. Zespół kontrolujący będzie także sprawdzać czy sprzęt zakupiony  
w ramach projektu jest w posiadaniu beneficjenta.  

W przypadku kontroli projektu prowadzonej na miejscu wybrane zagadnienia mogą być badane  
na podstawie próby elementów. 

5.2.3 Jakie dokumenty przygotować do kontroli? 

Lista dokumentów niezbędnych do przygotowania na potrzeby kontroli będzie się różnić w zależności 
od rodzaju i zakresu kontroli. 

Do weryfikacji prawidłowości rozliczeń finansowych 

W celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń finansowych, należy przygotować: oryginały dokumentów 
potwierdzających fakt poniesienia w ramach projektu wydatków wskazanych w próbie.  

Niezbędne jest więc przygotowanie m.in.:  

 faktur / rachunków,  

 poleceń księgowań,  

 list płac pracowników,  

 dokumentów OT,  

 umów i protokołów odbioru,  

 dowodów zapłaty. 

 Należy przygotować także:  

 politykę rachunkowości (w celu kontroli zastosowania odrębnych zasad dla operacji 
gospodarczych dotyczących projektu), 

 Zakładowy Plan Kont.  

W celu sprawdzenia spełnienia wymogu wyodrębnienia ewidencji księgowej dla celów realizacji 
projektu kontroli podlegają również zestawienia (wydruki) z ewidencji księgowej:  

 zapisy na kontach księgowych,  
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 dzienniki księgowań, 

 sprawozdania. 

Do kontroli ewidencji środków trwałych 

Jeżeli w ramach projektu zakupione zostały środki trwałe, kontrolującym należy przedstawić ewidencję 
środków trwałych, w części obrazującej ujęcie środków trwałych zakupionych w projekcie. 

Do kontroli procedur: 

Ponadto, przedmiotem kontroli są również regulacje wewnętrzne jednostki kontrolowanej,  
w szczególności w zakresie:  

 sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,  

 archiwizacji wszelkich dokumentów,  

 inne procedury wewnętrzne uwzględniające specyfikę dokumentacji związanej z POIiŚ. 

Do weryfikacji kwalifikowalności kosztów wynagrodzeń: 

Jeżeli kontrolujący będą sprawdzać kwalifikowalność kosztów wynagrodzeń należy przygotować:  

 umowy,  

 zakresy obowiązków,  

 karty czasu pracy (jeśli dotyczy), 

 ewidencję spraw, którymi zajmują się dane osoby,  

 inne dokumenty, w zależności od typu realizowanego projektu. 

Do kontroli poprawności zawierania umów: 

W przypadku kontroli poprawności zawierania umów konieczna jest pełna dokumentacja związana  
z rozeznaniami rynku, które zostały wytypowane do próby. Przedmiotem kontroli jest między innymi 
sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania 
rynku, weryfikacja zgodności rozeznania rynku z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi  
w jednostce oraz zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Do kontroli działań informacyjno-promocyjnych: 

W zakresie promocji i informacji sprawdzany jest sposób promowania projektu oraz informowania 
opinii publicznej o jego realizacji. Sprawdzane są tablice informacyjne i pamiątkowe, plakaty, ulotki, 
ogłoszenia prasowe, oznakowanie stanowisk pracy i siedziby beneficjenta, strony internetowe. 
Weryfikowana jest prawidłowość oznaczenia dokumentacji, pomieszczeń, oraz wyposażenia 
zakupionego w ramach projektu. 

Do kontroli obowiązków archiwizacyjnych: 

W zakresie weryfikacji sposobu archiwizacji sprawdzany jest sposób przechowywania dokumentów 
oraz ich oznakowanie, a także zgodność procedur archiwizacji z Wytycznymi. 
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5.2.4 Przykłady najczęstszych błędów i uchybień 

Poniżej prezentujemy listę najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości, związanych  
z realizacją projektów w ramach V priorytetu POIiŚ, stwierdzonych na podstawie przeprowadzonych 
kontroli: 

 Niezgodność dokumentów przedkładanych przy wnioskach o płatność z rzeczywistą oryginalną 
dokumentacją projektu (w szczególności dokonywanie poprawek na opisach bez parafki osoby 
modyfikującej zapis oraz daty dokonania poprawy). 

 Naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp: 

 istotne braki w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, np.: brak zapytań ofertowych 
skierowanych do potencjalnych wykonawców; brak ofert; brak dat na ofertach /  wydrukach, 

 brak dat wpłynięcia ofert (zaleca się umieszczanie takiej informacji na ofertach i / lub w książce 
korespondencji), 

 niezachowanie zasady równego traktowania podmiotów: wysyłanie zapytań ofertowych w zbyt 
długim przedziale czasowym (powyżej 1 dnia), oraz wysyłanie zapytań ofertowych o różnej 
treści do różnych oferentów, 

 wyznaczenie na składanie ofert terminu niezapewniającego wykonawcom odpowiedniego czasu 
na zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia (minimalny zalecany czas to 5 dni 
roboczych), 

 wybór wykonawcy na podstawie kryteriów, które nie były wcześniej znane oferentom, 

 nieporównywalność ofert zgromadzonych przez beneficjenta (np.: część ofert wskazuje ceny 
jednostkowe, inne – cenę globalną, lub: część ofert zawiera ceny netto, inne – ceny brutto) – 
zaleca się tworzenie wzoru formularza ofertowego, który będzie rozsyłany do oferentów, 

 niezgodności pomiędzy zapytaniem ofertowym lub wybraną ofertą a umową/protokołem odbioru 
(np.: w zakresie ceny, ilości produktów/towarów będących przedmiotem zamówienia, terminu 
wykonania usługi), 

 brak wymaganych oznaczeń na dokumentacji, w tym co najmniej emblematu Unii Europejskiej, 
odwołania słownego do Unii Europejskiej, odwołania słownego do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ. 

Brak lub niezgodność z obowiązującymi Wytycznymi procedur, co do których na etapie ubiegania się 
o dofinansowanie Beneficjent złożył oświadczenie ich posiadania i stosowania, w szczególności: 

 procedura weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność 
zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, 

 procedura przygotowywania wniosków o płatność,  

 procedura archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, 

 procedura zawierania umów poniżej 14 tys. euro, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, 
oraz tryb przetargu z K.c. 
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Niewystarczająca, niekompletna dokumentacja dotycząca rozliczania wynagrodzeń: 

 brak pisemnego oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych 
zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu, 

 brak odpowiedniego udokumentowania czasu pracy poświęconego na projekt w przypadku 
rozliczania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w mniej niż 100 
% (konieczne jest prowadzenie przez pracowników precyzyjnych kart czasu pracy lub 
określenie zakresu (proporcji) w opisach stanowisk pracy), 

 brak dokumentów potwierdzających, że dana osoba wykonywała, w określonym zakresie, prace 
wiązane z przygotowaniem lub realizacją projektu w ramach POIiŚ (zaleca się prowadzenie 
ewidencji spraw którymi dany pracownik zajmował się w danych okresach miesięcznych, oraz 
przedstawienie podczas kontroli dokumentów przygotowanych przez danego pracownika). 

Niewystarczające udokumentowanie rzeczowej realizacji warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań i 
poniesienia wydatków z nimi związanych: 

 brak programów/agend, prezentacji multimedialnych, dystrybuowanych materiałów oraz zdjęć 
dokumentujących, 

 rozbieżności pomiędzy planowaną liczbą uczestników danego spotkania a rzeczywistą liczbą 
uczestników: Beneficjent powinien wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia, w celu mobilizacji 
osób zgłoszonych jako potencjalnych uczestników do obecności na ww. spotkaniach, 

 rozbieżności pomiędzy listą obecności a fakturą/rachunkiem w zakresie liczby uczestników: 
należy dołożyć wszelkiej staranności, aby dostarczona usługa, za którą dokonywana jest 
płatność była zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem beneficjenta. 

Nieprecyzyjna metodologia obliczenia kosztów ogólnych dotyczących realizacji projektu: 

 zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ kalkulacja kosztów 
musi być oparta na należycie uzasadnionej, rzetelnej i bezstronnej metodologii, zgodnie z którą 
koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu w stosunku do całości tych kosztów ponoszonych przez 
Beneficjenta w ramach jego działalności. Co więcej, w przypadku opłat czynszowych kalkulacja 
powinna być należycie udokumentowana i okresowo weryfikowana. 

Błędy w stosowaniu wyodrębnionej ewidencji księgowej / kodu księgowego: 

 stosowanie wyodrębnionej ewidencji bez odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości / 
Zakładowym Planie Kont, 

 sposób ewidencji księgowej przyjęty do obsługi projektu nie identyfikuje wystarczająco projektu 
– zaleca się sformułowanie nazw kont w taki sposób, aby odnosiły się bezpośrednio do 
projektu, poprzez zawarcie w nich np.: skrótu tytułu projektu, numer umowy, kodu projektu, itp. 

 stosowanie wyodrębnionej ewidencji bez odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości / 
Zakładowym Planie Kont, 

 nie wyodrębnianie wydatków ponoszonych na początku realizacji projektu (w takiej sytuacji –  
z uwagi na brak możliwości poprawy błędu w księgach rachunkowych, opisaną nieprawidłowość 
można naprawić poprzez zastosowanie odpowiedniego kodu księgowego), 

 niewyodrębnianie kosztów niekwalifikowanych w projekcie. 
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Niezgodność działań informacyjno-promocyjnych z obowiązującymi zasadami: 

 nieprawidłowy ciąg znaków (np.: umieszczanie w ciągu znaków logotypu Instytucji Wdrażającej 
lub logotypu NFOŚiGW), 

 nieproporcjonalne logotypy (odpowiednie proporcje znajdują się w dokumencie „Zasady 
stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji 
projektów POIiŚ”), 

 brak wymaganych oznaczeń na korespondencji elektronicznej z podmiotami zewnętrznymi, 

 brak oznaczeń na dokumentacji dotyczącej rozeznań rynku (np.: brak logotypów na zapytaniach 
ofertowych, ogłoszeniu), 

 nieprawidłowe oznaczenie strony internetowej (np.: brak linku do głównego serwisu POIiŚ),  

 brak naklejek na sprzęcie i  wyposażeniu (w sytuacji gdy sprzęt/wyposażenie ma zbyt małe 
gabaryty i nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji  
o współfinansowaniu można oznaczyć opakowanie). 

5.2.5 Przykłady dobrych praktyk 

Poniżej wskazano przykłady modelowych działań realizowanych w ramach skontrolowanych 
projektów: 

 kompletność i przejrzystość dokumentacji dotyczącej rozeznań rynku, a także staranny  
i uporządkowany sposób przechowywania, umożliwiający właściwą ścieżkę audytu (np. 
dokumentacja zgromadzona w jednym miejscu, w wersji papierowej, ułożona chronologicznie), 

 posiadanie przez beneficjenta kompleksowych procedur regulujących wszystkie obszary 
przedsięwzięcia, które jednocześnie stanowią źródło informacji o projekcie zarówno dla osób 
zaangażowanych w jego realizację, jak i dla instytucji kontrolujących (np.: podręcznik opisujący 
procedury i mechanizmy pozwalające na sprawną realizację projektu lub polityka 
rachunkowości dla projektu, opisująca sposób ewidencji księgowej przyjętej w projekcie), 

 posiadanie przez Beneficjenta udokumentowanej struktury organizacyjnej uwzględniającej 
zarządzanie projektem, 

 zaangażowanie wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu w proces 
udostępniania informacji i dokumentów podczas czynności kontrolnych. 
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5.2.6 Schemat opracowania informacji pokontrolnej 

 

Uwaga: Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub 
osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych. 

5.2.7 Zalecenia pokontrolne 

W przypadku, gdy ustalenia z kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez beneficjenta 
określonych działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, kierownik 
jednostki kontrolującej formułuje kierownikowi jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne. 

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, 
wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje, w formie pisemnej, 
uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je do IW wraz z jednym 
egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej  

 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący rozpatrują je w ciągu 14 dni 

Kontrola na miejscu 

Zespół kontrolujący sporządza i przekazuje do jednostki  
kontrolowanej informację pokontrolną – 21 dni 

 

kontrolujący  stwierdzą 
zasadność wszystkich 
zgłoszonych zastrzeżeń  
– zmieniają lub uzupełniają 
część informacji 
pokontrolnej, której 
dotyczyły zastrzeżenia, a 
następnie w terminie do  
14 dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń przesyłają 
poprawioną informację 
pokontrolną w dwóch 
egzemplarzach ponownie 
do akceptacji kierownikowi 
jednostki kontrolowanej 

kontrolujący nie 
uwzględnią wszystkich 
zgłoszonych zastrzeżeń – 
przekazują  tę informację 
na piśmie, w terminie do 
14 dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń wraz  z 
uzasadnieniem, do 
kierownika jednostki 
kontrolowanej, a ponadto 
przesyłają ponownie jeden 
egzemplarz informacji 
pokontrolnej do akceptacji 
kierownika jednostki 
kontrolowanej, 

kontrolujący stwierdzą zasadność 
części zgłoszonych zastrzeżeń  
– zmieniają lub uzupełniają część 
informacji pokontrolnej, której 
dotyczyły zastrzeżenia, a następnie, 
w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania zastrzeżeń, przesyłają 
poprawioną informację pokontrolną 
w dwóch egzemplarzach ponownie 
do akceptacji kierownika jednostki 
kontrolowanej wraz z 
uzasadnieniem na piśmie 
nieuwzględnienia pozostałych 
zastrzeżeń. 

Kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza 
zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej: 
należy przesyłać zastrzeżenia wraz z jednym 
egzemplarzem niepodpisanej informacji 
pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłasza 
zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – należy 
podpisać przesłaną informację pokontrolną i 
przekazać jeden egzemplarz do IW w terminie 
14 dni od dnia doręczenia 
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Zalecenia pokontrolne wydawane są w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania  
od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub informacji pokontrolnej wraz  
z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej podpisania.  

Zalecenia pokontrolne zawierają m.in. uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych  
w czasie przeprowadzonej kontroli oraz opisanych w informacji pokontrolnej uchybień  
i nieprawidłowości. 

 

UWAGA! Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w 
piśmie przekazującym zalecenia na poinformowanie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, 
do przekazania odpowiednich informacji do kierownika jednostki kontrolującej (w tym w 
uzasadnionych przypadkach – przesłania na wniosek jednostki kontrolującej odpowiednich 
dokumentów potwierdzających wypełnienie zaleceń), a w przypadku niewdrożenia zaleceń – 
o przyczynach takiego postępowania. 
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6. Ogólne zasady finansowania projektu 

Projekty realizowane w ramach V priorytetu POIiŚ współfinansowane są z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. Państwowe jednostki budżetowe (PJB) otrzymują 
dofinansowanie 100%, z czego 85% pochodzi ze środków EFRR i 15% z budżetu państwa.  

Jednostki nie będące państwowymi jednostkami budżetowymi zobowiązane są wnieść wkład własny  
w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny może zostać pokryty z innych 
bezzwrotnych środków publicznych (np. NFOŚiGW), pod warunkiem, że w umowie, na podstawie 
której zostały przekazane zostanie wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego Beneficjenta 
danego projektu. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane wnieść minimum 5% wydatków 
kwalifikowalnych ze środków własnych. 

Środki na współfinansowanie z UE pochodzą z budżetu środków europejskich, który definiowany 
jest jako roczny plan dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W budżecie państwa natomiast 
znajdują się środki przeznaczone na realizację wydatków na współfinansowanie krajowe projektów dla 
państwowych jednostek budżetowych (PJB). 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IiŚ nie otrzymują środków bezpośrednio z budżetu UE, 
lecz z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa: 

 beneficjenci nie będący państwowymi jednostkami budżetowymi - otrzymują środki z budżetu 
środków europejskich w formie płatności. Środki przekazywane są przez IW za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego - BGK (w formie zleceń płatności przekazywanych do BGK,  
po zatwierdzeniu wniosku o płatność). 

Terminarz płatności środków europejskich dostępny jest na stronie http://www.bgk.pl/o-systemie-
bgk-zlecenia/terminarz-platnosci-srodkow-europejskich (zwykle od momentu zaakceptowania 
płatności przez IW Beneficjent oczekuje ok.7 dni na wpływ środków na konto).  

 beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi (PJB) – korzystają ze środków 
objętych planem finansowym (lub finansują wydatki z innych źródeł, jeśli przepisy szczególne 
tak stanowią). W części stanowiącej wkład UE przekazywane są one do wykonawców w formie 
płatności za pośrednictwem BGK, zaś w części dotyczącej wkładu krajowego (tzw. 
współfinansowania krajowego) przekazywane są bądź bezpośrednio przez właściwego 
dysponenta bądź za pośrednictwem BGK. 

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta w umowie 
o dofinansowanie (osobno dla środków zaliczki i refundacji) 

Informacje nt. przepływów finansowych i związanych z tym kwestii znajdują się również  
w opracowanym przez MRR dokumencie „Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakla
dka=5 

W celu prawidłowego klasyfikowania wydatków w ramach PO IiŚ niezbędne jest oświadczenie 
beneficjenta z określeniem rodzaju wydatków jakie planuje ponieść lub dotychczas poniósł. Zgodnie  
z ustawą o finansach publicznych dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych  
w finansowym budżecie państwa, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Instytucja Wdrażająca 
zobligowana jest do sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie wykorzystania przez beneficjentów 
środków udzielonych z budżetu państwa i budżetu europejskiego wydatkowanych w celu realizacji 
projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. Przedmiotem tego nadzoru i kontroli jest  

http://www.bgk.pl/o-systemie-bgk-zlecenia/terminarz-platnosci-srodkow-europejskich
http://www.bgk.pl/o-systemie-bgk-zlecenia/terminarz-platnosci-srodkow-europejskich
http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=5
http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=5
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w szczególności prawidłowość wykorzystania środków, pod względem zgodności z przeznaczeniem. 
Sposób klasyfikacji wydatków określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010 nr 38 poz.207 z późn. zm.) 

W związku z powyższym Beneficjent do każdego wniosku o płatność zobowiązany jest dołączyć 
dodatkowe załączniki, określające podział poniesionych lub planowanych do poniesienia wydatków  
na bieżące i majątkowe (w przypadku zaliczki - załącznik 6, oraz w przypadku refundacji - załącznik 7 
do Praktycznego Poradnika). 

W systemie realizacji POIiŚ obowiązują trzy rodzaje płatności: zaliczkowa, pośrednia i końcowa  
(nie dotyczy PJB). Płatności dokonywane są w oparciu o przedkładane wnioski o płatność oraz Plan 
wystąpień o środki płatności, stanowiący załącznik nr 3b do umowy o dofinansowanie.  

 

6.1 Płatność zaliczkowa 

Warunkiem otrzymywania zaliczki jest wniesienie prawidłowego zabezpieczenia umowy  
o dofinansowanie

8
.  

Wypłata zaliczki następuje w oparciu o Plan wystąpień o środki i wniosek o płatność zaliczkową 
złożony przez Beneficjenta do IW.  

Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej płatności zaliczkowej jest zaakceptowanie przez IW 
wniosku Beneficjenta o płatność, w którym rozlicza on co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych 
wcześniej transz. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako zatwierdzenie wydatków kwalifikowalnych 
zgodnie z % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwykle 85%).  
W związku z powyższym wydatki kwalifikowalne przedstawione przez beneficjenta we wniosku  
o płatność nie będą mogły być ujęte w 100% jako rozliczenie zaliczki (patrz przykład nr 1 poniżej). 

Zaliczka jest instrumentem ułatwiającym realizację projektów. Pozwala na angażowanie środków 
własnych w późniejszym okresie realizacji projektu, gdyż może zostać w całości wykorzystana  
na opłacenie 100% zobowiązań kwalifikowalnych wynikających z dowodów księgowych. Właściwy 
poziom dofinansowania musi być zachowany na etapie końcowego rozliczenia projektu. Zatem 
dokumenty księgowe przedstawione w części dotyczącej rozliczenia zaliczki mogą zostać opłacone  
na dwa sposoby: 

 w 100% z konta zaliczkowego - z zastrzeżeniem konieczności rozliczenia zgodnie z poziomem 
dofinansowania (patrz przykład nr 1) lub 

 zgodnie z poziomem dofinansowania określonym w umowie o dofinansowanie tj. np. 85% z konta 
zaliczkowego oraz 15% z innego konta Beneficjenta (patrz przykład nr 2); 

W celu zachowania przejrzystości finansowania projektu należy jednak stosować raz przyjętą 
metodologię przez cały okres trwania projektu.  

                                                

8
Nie dotyczy Beneficjentów będących podmiotami świadczącymi usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie 

gospodarczym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10.02.2009 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Akceptowane formy 
zabezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.ckps.lasy.gov.pl, Komunikaty dla Beneficjentów - 
komunikat nr 3/2012. 

http://www.ckps.pl/
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UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać terminu wskazanego w umowie (§ 8 ust 3a) na  

rozliczenie całej transzy zaliczki. Brak rozliczenia w terminie, zgodnie z zapisami ustawy 

o finansach publicznych oraz umowy o dofinansowanie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek 

jak dla zaległości podatkowych. Należy pamiętać, iż nawet jednodniowe opóźnienie w rozliczeniu 

zaliczki, w przypadku terminu określonego na 180 dni, skutkuje koniecznością zapłaty odsetek 

za 181 dni. 

Przykład 1 

Wartość wydatków kwalifikowalnych z umowy: 1 200 000 zł 

Wartość dofinansowania EFRR: 1 020 000 zł 

W umowie o dofinansowanie wskazano opisowy sposób wyliczenia dofinansowania (tj. 

wg wzoru: maksymalna kwota dofinansowania (§ 6 umowy) przez maksymalną kwotę 

wydatków kwalifikowalnych (§5 umowy)): 

1 020 000 zł/1 200 000 zł = 85%). 

Wartość dofinansowania w całości pochodzi ze środków UE. 

Wartość udzielonej zaliczki – 50 000 zł. 

Wartość zapłaconych dokumentów – 75 000 zł (przy założeniu, że całe wartości 

faktur/dokumentów będą kwalifikowalne), w tym: 

45 000 zł z otrzymanej zaliczki (100% z konta zaliczkowego)  

30 000 zł ze środków własnych.  

W pkt. 9 WOP należy wykazać wydatki kwalifikowalne: 

W części dotyczącej rozliczenia zaliczki należy wykazać 45 000 zł 

W części dotyczącej refundacji należy wykazać 30 000 zł 

Rozliczenie zaliczki: 

Wydatki stanowiące rozliczenie zaliczki – 45 000 zł * 85% = 38 250 zł  

Powstała nadpłata ponad poziom dofinansowania w wysokości: 45 000 zł – 38 250 zł = 

6 750 zł, tj. 15% wydatków zapłaconych z zaliczki 

Kwota refundacji – 30 000 zł * 85% = 25 500 zł 

Refundacja do wypłaty zostaje pomniejszona o kwotę nadpłaty z zaliczki i wynosi: 25 

500 zł – 6 750 zł = 18 750 zł 

Zaliczka zostaje rozliczona w wysokości 45 000 zł 

Z wyliczeń wynika, iż Beneficjent rozliczył 90% (45 000zł / 50 000 zł = 90%) 

otrzymanych dotychczas transz zaliczek, co może skutkować wypłatą kolejnej zaliczki 

zgodnie z Planem wystąpień o środki płatności. Pozostałe 10% zaliczki musi zostać 

rozliczone w kolejnych wnioskach o płatność w terminie nie później niż wynika to z § 8 

pkt 3a umowy o dofinansowanie. 

UWAGA! W przypadku opłacania dokumentów w 100% z zaliczki, Beneficjent teoretycznie 

zawsze będzie „zalegał" z pewną kwotą zaliczki pozostającą do rozliczenia. W sytuacji gdy 

Beneficjent przedstawi wydatki do refundacji, to wypłata zostanie pomniejszona o zaległe 15% 

rozliczenia.  
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Za termin rozliczenia zaliczki uważa się termin nadania wniosku o płatność (liczy się data stempla 
pocztowego lub data wpływu wniosku do sekretariatu CKPŚ, w przypadku gdy Beneficjent składa 
wniosek bezpośrednio w IW) i/lub data dokonania zwrotu środków z niewykorzystanej zaliczki  
na konto Ministerstwa Finansów w BGK. W przypadku, gdy beneficjent rozlicza zaliczkę zarówno 
poprzez złożenie wniosku o płatność, jak i dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków do MF, 
zarówno nadanie WoP jak i wykonanie przelewu muszą być dokonane przed upływem terminu  
na rozliczenie zaliczki. 

Samo złożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę, bez zwrotu niewykorzystanych środków, 
nie gwarantuje rozliczenia zaliczki. W sytuacji błędnego przedstawienia wydatków do rozliczenia lub 
uznania ich za niekwalifikowalne zaliczka nie zostanie rozliczona w całości we właściwym terminie. 
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by wydatki przedstawiane jako rozliczenie zaliczki, spełniały 
wszystkie wymogi kwalifikowalności. 

W przypadku nie rozliczenia środków z przekazanej zaliczki w wymaganym terminie należy dokonać 
zwrotu nierozliczonej kwoty zaliczki wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych  
na zasadach określonych w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) liczonymi od dnia przekazania środków (tj. uznania nimi konta 
Beneficjenta) do dnia dokonania zwrotu. 

Przykład 2 

Wartość wydatków kwalifikowalnych z umowy: 3 294 751,30 zł 

Wartość dofinansowania EFRR: 2 800 538,60 zł 

W umowie o dofinansowanie wskazano opisowy sposób wyliczenia dofinansowania (tj. wg 

wzoru: maksymalna kwota dofinansowania (§ 6 umowy)/ maksymalną kwotę wydatków 

kwalifikowalnych (§5 umowy): 

2 800 538,60 zł /3 294 751,30 zł = 0,84999…..%). 

Wartość dofinansowania w całości pochodzi ze środków UE. 

Wartość udzielonej zaliczki - 10 500,00 zł 

Do zapłaty dokumenty księgowe (kwalifikowalne w 100%): 

1) Faktura na kwotę brutto - 10 500,00 zł 

2) Polecenie wyjazdu służbowego na kwotę - 1 852,96 zł 

Sposób dokonywania płatności - w wysokości poziomu dofinansowania z konta 

zaliczkowego oraz pozostała wartość wydatku kwalifikowanego ze środków własnych. 

1) Zapłata za fakturę:  

 Z konta zaliczkowego - (2 800 538,60 zł /3 294 751,30 zł) *10 500 zł = 8 

924,99 zł  

 Z konta własnego - 10 500 zł - 8 924,99=1 575,01 zł 

2) Zapłata za polecenie wyjazdu służbowego: 

 Z konta zaliczkowego - (2 800 538,60 zł/3 294 751,30 zł)* 

1 852,96 zł)=1 575,01 zł 

 Z konta własnego - 1852,96 zł-1575,01 zł = 277,95 zł 

Łącznie z konta zaliczkowego zapłacono - 10 500,00 zł 

Łącznie z konta własnego zapłacono - 1 852,96 zł  

We wniosku o płatność w pkt. 9 należy przedstawić wszystkie wydatki w części 

dotyczącej rozliczenia zaliczki. 

Rozliczenie zaliczki: 

Z wyliczeń wynika, iż Beneficjent rozliczył 100 % zaliczki (8 924,99 zł 

+1 575,01 zł =10 500 zł). 
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Od dnia 1 stycznia 2012 r. zwrotu odsetek podatkowych należy dokonać na rachunek bankowy 
Instytucji Wdrażającej (nr rachunku IW: 54-1540-1157-2115-6680-8415-0010). 

W tytule transakcji należy wpisać następujące informacje: 

 podać której płatności dotyczy przedmiotowy zwrot (nr zlecenia płatności, co umożliwia pełną 
identyfikację, kwotę oraz klasyfikację budżetową i program, w tym wypadku POIiŚ), 

 podanie, że zwrot dot. odsetek (jeżeli odsetek, to jaki jest ich rodzaj: karne, bankowe itp.), 

 podanie roku, w którym środki przekazane zostały przez BGK w ramach zlecenia płatności 
złożonego przez IW po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

Natomiast zwrotu nierozliczonych środków przekazanych w formie zaliczki należy dokonać  
na rachunek Ministerstwa Finansów w BGK (nr rachunku bankowego: 77-1130-0007-0020-0660-2620-
0003),   

W tytule transakcji (dotyczy zwrotu na konto BGK) należy wpisać następujące informacje: 

 podać której płatności dotyczy przedmiotowy zwrot (nr zlecenia płatności, co umożliwia pełną 
identyfikację, kwotę oraz klasyfikację budżetową i program, w tym wypadku POIiŚ), 

 podanie, że zwrot dot. należności głównej (tj. nie dotyczy odsetek), 

 podanie roku, w którym środki zostały przekazane przez BGK w ramach zlecenia płatności 
złożonego przez IW po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

Ponadto, w dniu dokonania należy do IW przesłać faksem polecenie zapłaty potwierdzające wyżej 
opisane operacje. 

 

Środki na rachunku zaliczkowym powinny być wykorzystywane tylko na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych. W sytuacji, gdy Beneficjent musi dokonać płatności za fakturę, która jedynie 
w części jest kwalifikowalna w ramach projektu, podstawowym zalecanym sposobem postępowania 
jest następujący: 

Beneficjent dokonuje płatności za fakturę w części kwalifikowalnej - z rachunku zaliczkowego, 
natomiast za część niekwalifikowalną dokonuje płatności z innego rachunku ze środków 
własnych. Należy podkreślić, że jest to sposób płatności preferowany przez Instytucję 
Zarządzającą PO IiŚ, ze względu na przejrzystość przepływów na rachunku zaliczkowym  
i w znacznym stopniu ułatwia weryfikację wniosków o rozliczenie zaliczki.  

Postępowanie polegające na tym, że Beneficjent najpierw dokona płatności z rachunku zaliczkowego 
za niekwalifikowalną część faktury, a następnie uzupełni ten rachunek równowartością wydatku 
niekwalifikowanego nie jest właściwe. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowiązany zwrócić  
na rachunek zaliczkowy zarówno kwotę dotyczącą wydatków niekwalifikowanych, jak i odsetki 
bankowe, które byłyby naliczone od tej kwoty w okresie od dokonania płatności za wydatki 
niekwalifikowalne do czasu zwrotu na rachunek zaliczkowy ze środków własnych Beneficjenta. 

UWAGA! Zaliczka jest przekazywana na przyszłe wydatki. W związku z tym, wydatki 

poniesione przez Beneficjentów ze środków własnych przed otrzymaniem zaliczki nie mogą być 

przedstawione we wniosku o płatność jako jej rozliczenie. 

Amortyzacja środków trwałych nie jest wydatkiem lecz kosztem, dlatego nie może stanowić  

rozliczenia zaliczki. 
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Więcej informacji na temat sposobów dokonywania płatności znajduje się w dokumencie: „Zalecenia  
w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność ramach POIiŚ”:  
http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakla
dka=3 

6.2 Refundacja  

Płatność pośrednia dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta ze środków 
własnych. 

W pkt. 6 wniosku o płatność należy zaznaczyć płatność pośrednia. 

6.3 Płatność końcowa 

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczek i płatności pośrednich nie może 
przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Płatność końcowa może zostać przekazana 
Beneficjentowi dopiero po zrealizowaniu projektu i po akceptacji przez IW wniosku Beneficjenta  
o płatność końcową. 

W przypadku opłacania wydatków ze środków własnych należy pamiętać, iż płatność końcowa  
nie może być mniejsza niż 5% dofinansowania.  

 

7. Występowanie o płatności 

7.1 Wniosek o płatność (WOP) 

Podstawowym dokumentem służącym rozliczaniu projektu jest wniosek o płatność. Pełni  on również 
funkcję sprawozdawczą. Łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu  
z opisem działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. Połączenie tych dwóch rodzajów 
informacji pozwala na sprawne monitorowanie postępów w realizacji projektu, z potwierdzeniem 
zasadności poniesionych wydatków, pokazuje przełożenie dokonywanych rozliczeń finansowych  
na uzyskane rezultaty projektu. 

Wniosek Beneficjenta o płatność (WOP) służy do: 

 wnioskowania o transzę zaliczki - powinno być połączone z przekazaniem informacji  
o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza) i jeśli dotyczy rozliczeniem wcześniej 
otrzymanych transz zaliczki, może być również połączone z wnioskowaniem o refundację; 

 rozliczenia dofinansowania przekazanego Beneficjentowi w ramach transz zaliczek, 

 wnioskowania o refundację wydatków poniesionych przez Beneficjenta z jego środków 
własnych, 

UWAGA! W końcowym okresie realizacji projektu (szczególnie w przedostatnim wniosku  

o płatność) należy zwrócić uwagę na narastające wartości wydatków kwalifikowalnych oraz 

powstałe w projekcie oszczędności. Ponieważ płatność końcowa nie może być mniejsza niż 5% 

dofinansowania w ramach projektu, wartość wnioskowanych narastająco płatności łącznie  

z przedostatnim WOP nie może przekroczyć 95% dofinansowania EFRR. W przeciwnym razie 

IW będzie prosić o korektę i przeniesienie wydatków do wniosku o płatność końcową, co może 

wydłużyć czas zatwierdzania wydatków. 

http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3
http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/WZORYDOKUMENTOW/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3


33 

 

 rozliczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta będącego państwową jednostką 
budżetową (PJB), 

 przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza), należy 
wypełnić tylko pola 1-6 oraz 12-20) 

WOP może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej. 

7.2 Miejsce składania wniosków 

Wnioski o płatność należy składać w siedzibie lub na adres Instytucji Wdrażającej, tj. Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych (aktualny adres dostępny na stronie www.ckps.lasy.gov.pl.) 

7.3 Terminy składania wniosków 

Wnioski o płatność należy składać co najmniej raz na 3 miesiące, zgodnie z obowiązującym Planem 
wystąpień o środki (załącznik 3b do umowy). Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go  
z obowiązku przedkładania sprawozdawczego WOP z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu 
realizacji projektu.  

WOP powinien zostać nadany (liczy się data nadania - np. data stempla pocztowego) w ciągu 14 dni 
kalendarzowych miesiąca następującego po ostatnim pełnym miesiącu okresu sprawozdawczego.  

 

Pierwszy WOP Beneficjent ma obowiązek złożyć za okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, przy czym należy wliczyć miesiąc, w którym została podpisana umowa 
o dofinansowanie.  

 

Przykład 4 

Data podpisania umowy to 28 marca 2012 r. Okres kwalifikowania wydatków określony 

w umowie o dofinansowanie wynosi 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.  

Okres sprawozdawczy pierwszego wniosku powinien objąć okres od początku okresu 

kwalifikowania wydatków z umowy i maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy, wliczając 

miesiąc jej podpisania (należy uwzględnić marzec, kwiecień, maj). 

Okres powinien zatem wynosić maksymalnie 1.01.2012 – 31.05.2012 i wniosek powinien 

zostać nadany najpóźniej do 14.06.2012. 

Minimalny okres sprawozdawczy powinien wynosić 1.01.2012 – 31.03.2012 r. i wniosek 

powinien zostać nadany najpóźniej do 14.04.2012 r. 

Przykład 3 

Okres sprawozdawczy WOP: 01.01.2012 – 31.03.2012 - wniosek należy nadać najpóźniej 

14.04.2012 r. 

Okres sprawozdawczy WOP: 01.01.2012 – 13.04.2012 (w wyjątkowych sytuacjach – patrz rozdz. 

7.7.1 str. 37) - wniosek również należy nadać najpóźniej 14.04.2012 r. 
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7.4 Terminy weryfikacji wniosku 

Zgodnie z umową o dofinansowanie IW dokonuje weryfikacji WOP w ciągu 60 dni kalendarzowych 
(zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie).  

W sytuacji gdy niezbędna jest korekta lub uzupełnienie przedłożonej dokumentacji, Beneficjent jest 
proszony w formie pisemnej lub elektronicznej o dokonanie poprawy. Zgodnie z umową (§ 8) 
Beneficjent ma 7 dni na skorygowanie wniosku o płatność.  

W celu przyspieszenia zatwierdzania wniosków o płatność, Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych wprowadziło system procedowania z wnioskami o płatność w V priorytecie POIiŚ, 
zakładający m.in. możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji (poza wyjątkowymi 
przypadkami) oraz w miarę możliwości skrócenie do 42 dni kalendarzowych średniego czasu 
weryfikacji uzupełnionego/skorygowanego WOP. W każdym jednak przypadku IW odpowiedzialna  
za weryfikację merytoryczną i finansową WOP może zgłosić swoje uwagi w terminie określonym  
w umowie o dofinansowanie tj. 60 dni kalendarzowych.  

Przebieg procesu wraz z przewidywanymi okresami trwania poszczególnych etapów płatności 
przedstawiono na schemacie poniżej: 

 

W przypadku projektów zaawansowanych finansowo przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie, warunkiem zatwierdzenia pierwszego WOP (oraz wypłaty środków 
dla Beneficjentów niebędących PJB) jest poddanie się na wniosek IW kontroli w zakresie: 

 kontroli na miejscu – w przypadku projektów zaawansowanych finansowo, co najmniej w 50%; 

 weryfikacji czy poniesione wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach PO IiŚ (kontrola odbywa się zgodnie z zasadami weryfikacji WOP) –  
w przypadku wszystkich rozpoczętych projektów; 

 w przypadku gdy z charakteru poniesionych wydatków wynika, że jest to zasadne: kontroli 
procedur zawierania umów dla umów zawartych przed dniem podpisania umowy  
o dofinansowanie (kontrola w ww. zakresie może mieć miejsce jeszcze przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie; obligatoryjnie przed zatwierdzeniem WOP obejmującego 
przedmiotowe wydatki). Po podjęciu takiej decyzji IW zwróci się do Beneficjenta z prośbą  
o przekazanie stosownej dokumentacji celem kontroli, a zatwierdzenie wydatków zostanie 
wstrzymane do czasu uzyskania wyników kontroli. 

Podstawą do ustalenia zakresu kontroli projektów zaawansowanych finansowo jest przedłożenie przez 
Beneficjenta załącznika nr 26 dokumentu Lista dokumentów wymaganych na etapie oceny 
merytorycznej II stopnia, tj. Zestawienia wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie, załącznik ten jest dostępny na stronie interenetowej CKPŚ: www.ckps.lasy.gov.pl 

7.5 Forma wniosku o płatność 

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz tożsamej wersji 
elektronicznej. W przypadku wniosków składanych poprzez Generator wniosków o płatność (patrz 
rozdz. 7.6 str. 36) koordynator merytoryczny w IW weryfikuje sumę kontrolną na wydruku WOP  
i w GWP. W przypadku wniosków niewypełnianych w Generatorze, należy przesłać wersję 
elektroniczną w formacie pliku .xls.  

WOP wraz z 

pełną 

dokumentacją 

Poprawa i 

uzupełnienie 

WOP przez 

Beneficjenta 

7 dni 

 

Ponowna 

weryfikacja 

WOP przez 

IW 

42 dni 

 

Zatwierdzenie 

WOP 

 

Dla nie PJB -
Wypłata 

środków przez 

BGK 

ok. 7 dni 

 

Weryfikacja 

WOP przez 

IW 

 

60 dni 

 

http://www.ckps.lasy.gov.pl/
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Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana i opieczętowana na ostatniej stronie przez 
właściwą osobę, wskazaną w Karcie wzorów podpisów (załącznik nr 8) oraz parafowana na każdej 
stronie.  

 

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (patrz rozdz.7.8 str. 49) należy złożyć wraz  
z pismem przewodnim zawierającym numer wniosku o płatność, numer umowy o dofinansowanie, 
tytuł projektu oraz listę załączników. W przypadku projektów współfinansowanych przez NFOŚiGW,  
w piśmie przewodnim należy dodatkowo podać numer umowy z NFOŚiGW (patrz również rozdz. 8 str. 
65). 

 

Wszystkie kopie dokumentów dołączane do WOP powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną, zgodnie z obowiązującą Kartą wzorów podpisów. 
Zgodność kopii z oryginałem dokumentu potwierdzana jest poprzez umieszczenie na każdej ze stron 
zapisu np. „potwierdzam zgodność z oryginałem”/„zgodnie z oryginałem” oraz złożenie czytelnego 
podpisu (imię i nazwisko) lub parafy z imienną pieczątką. Istnieje również możliwość potwierdzenia 
zgodności z oryginałem całego dokumentu. W takim przypadku należy na pierwszej stronie umieścić 
zapis „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...”. Dokument powinien być 
spięty i mieć ponumerowane strony, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest poświadczane  
za zgodność z oryginałem.  

Zgodność przedkładanych kopii z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta będzie podlegała 
weryfikacji podczas kontroli projektu na miejscu. Beneficjent powinien w stosowny sposób 
przechowywać oryginały, tak by móc je przedstawić właściwym instytucjom na ich wezwanie (patrz 
Rozdział III. Archiwizacja danych w części III punkt).  

Do umieszczania paraf oraz podpisów na wniosku o płatność i załącznikach nie należy używać 
czarnego tuszu. Jednocześnie zalecane jest przygotowywanie czarno-białych kopii dokumentów 
poświadczanych za zgodność z oryginałem. 

Dobra praktyka 

Wniosek o płatność wraz z załącznikami powinien być złożony w formie umożliwiającej 

przechowywanie i archiwizację (np. w segregatorze). 

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków powinny być ułożone: 

1.  kompletami – tj.: 

 dokument księgowy,  

 opis dokumentu,  

 umowa,  

 protokół odbioru,  

 dowód zapłaty;  

2. w kolejności odpowiadającej numeracji porządkowej z zestawienia wydatków w 

punkcie 9 WOP (numer porządkowy z punktu 9 powinien być w widoczny sposób 

naniesiony na pierwszej stronie kompletu dokumentów).  

Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty mogą być załączone oddzielnie, 

należy na nich wskazać numer pozycji zgodny z pkt 9 WOP. 

 

UWAGA! Przygotowywanie wniosków za pomocą GWP nie zwalnia z obowiązku parafowania 

wniosku o płatność na każdej stronie i podpisania przez osobę upoważnioną zgodnie z kartą 

wzorów podpisów. 
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7.6 Generator wniosków o płatność 

W ramach priorytetów I-V POIiŚ wprowadzono obowiązek sporządzania wniosków o płatność  
w Generatorze wniosków o płatność (GWP). Administratorem systemu jest NFOŚiGW. GWP dostępny 
jest pod adresem: https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/Logon.aspx.  

Beneficjenci zobowiązani są do zapoznania się z Instrukcją do GWP, która znajduje się na stronie: 
http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje 

 

W przypadku nieprawidłowego wskazania informacji w pkt 6 wniosku o płatność należy zwrócić się  
do administratora GWP w NFOŚiGW z prośbą o dokonanie stosownych korekt. IW nie ma 
możliwości naniesienia korekty w ww. punkcie. 

W celu rozpoczęcia pracy z GWP, Beneficjenci powinni zgłosić się do CKPŚ o nadanie stosownych 
uprawnień. Wniosek o uprawnienia należy złożyć zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi 
dla Beneficjenta. Po akceptacji wniosku przez kierownika jednostki, należy przesłać jego skan w pliku 
PDF na adres centrum@ckps.lasy.gov.pl i koordynatora projektu oraz wersję papierową na adres 
pocztowy CKPŚ. Uprawnienia zostaną nadane po otrzymaniu przez IW wersji papierowej 
poprawnie sporządzonego wniosku (zawierającego poprawny NIP Beneficjenta oraz pełen numer 
umowy o dofinansowanie (nie aneksu) np.: POIS.05.01.00-00-111/08-00. 

W przypadku umów zawartych przed 2011 r. do GWP zostały zaimportowane dane historyczne 
z zatwierdzonych wniosków o płatność, wprowadzonych do Krajowego Systemu Informatycznego do 
dnia 11.02.2011 roku. W związku z faktem, że w KSI są tylko i wyłącznie wnioski zatwierdzone, może 
dojść do sytuacji, w której w GWP będzie brakować wniosków o płatność, które są lub były w trakcie 
weryfikacji lub też zostały  wprowadzone do KSI po 11.02.2011 roku. W związku z powyższym w celu 
zachowania ciągłości okresów i numeracji wniosków w GWP należy utworzyć tzw. wnioski zerowe  
za okresy odpowiadające rzeczywistym okresom sprawozdawczym brakujących wniosków o płatność.  

 

Przykład 9: W Generatorze zostały zarejestrowane trzy  zatwierdzone wnioski o płatność:  

 wniosek nr 01 za okres od 1.01.2010 do 31.03.2010  

 wniosek nr 02 za okres od 1.04.2010 do 30.06.2010  

 wniosek nr 03 za okres od 1.07.2010 do 30.09.2010  

Wniosek nr 04 za okres od 1.10.2010 do 31.12.2010 jest w trakcie weryfikacji w IW, 

a Beneficjent chciałby przygotować wniosek nr 05 za okres od 1.01.2011 do 31.03.2011 r. 

W celu zachowania ciągłości okresów i numerów wniosków o płatność konieczne jest 

utworzenie wniosku zerowego o numerze 04, który będzie odpowiadał okresowi za który był 

złożony wniosek nr 04. Tego pustego wniosku nr 04 nie należy wypełniać w GWP, wystarczy 

podać tylko prawidłowy okres sprawozdawczy i zapisać pusty wniosek. To działanie pozwoli 

w następnym kroku na zarejestrowanie w Generatorze wniosku nr 05 za odpowiedni okres. 

Może okazać się konieczne utworzenie w Generatorze kilku wniosków pustych, przed 

zarejestrowaniem aktualnego wniosku. Utworzonych wniosków zerowych nie należy usuwać 

z Generatora. 

UWAGA! W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem GWP należy skontaktować 

się drogą elektroniczną z administratorem systemu tj. NFOŚiGW gwp@pois.nfosigw.gov.pl 

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/Logon.aspx
http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje
mailto:gwp@pois.nfosigw.gov.pl
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7.7 Wypełnianie wniosku o płatność 

Generator wniosków o płatność dostępny jest na stronie https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/Logon.aspx  

Formularz wniosku o płatność (w formacie pliku .xls) dostępny jest na stronie 
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3&st
rona=1 

Przed wypełnieniem WOP należy bezwzględnie zapoznać się z „Instrukcją do wniosku 
beneficjenta o płatność” (załącznik nr 1a do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta  
o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Pozwoli to uniknąć błędów 
skutkujących koniecznością wezwania do uzupełnienia, poprawy, bądź złożenia dodatkowych 
wyjaśnień, a tym samym skróci procedurę weryfikacji WOP. 
(http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3)  

 

 

Po wypełnieniu WOP w generatorze należy sprawdzić poprawność wprowadzonych formatów  
i danych, klikając przycisk „Waliduj”. Funkcja walidacji pozwala na wyeliminowanie większości błędów 
formalnych. 

7.7.1 Pkt 1 – Okres sprawozdawczy  

Okres sprawozdawczy wniosku o płatność powinien obejmować pełne miesiące, tj. rozpoczynać się 
pierwszego dnia miesiąca i kończyć się ostatniego dnia miesiąca. 

Okres sprawozdawczy poza pierwszym WOP (patrz przykład nr 4 na str. 33)  nie może przekroczyć  
3 miesięcy, musi być zachowana ciągłość i nienakładanie się okresów sprawozdawczych.  

Data końcowa okresu, za który składany będzie wniosek, nie musi pokrywać się z ostatnim dniem 
miesiąca kalendarzowego w przypadku wniosku o płatność końcową oraz w następujących 
przypadkach: 

UWAGA! Beneficjent nie wypełnia szarych pól w formularzu WOP. Szare pola wypełniane są 

przez Instytucję Wdrażającą.  

Dobra praktyka 

 Wszelkie kwoty i dane finansowe podawane w WOP należy wyrażać w PLN. W całym 

wniosku kwoty powinny być podane w tym samym formacie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku  

 Daty, w całym wniosku powinny być podane w formacie rrrr-mm-dd. Jest to niezbędne 

dla prawidłowego raportowania danych z WOP do Krajowego Systemu Informatycznego. 

UWAGA! Jeśli umowa została podpisana przed rozpoczęciem okresu kwalifikowania wydatków, 

okres sprawozdawczy powinien rozpoczynać się od daty podpisania umowy. Jeśli GWP  

nie przyjmuje prawidłowych danych (okres sprawozdawczy wniosku w GWP musi mieścić się  

w okresie kwalifikowania wydatków), należy poprosić administratora systemu 

(gwp@pois.nfosigw.gov.pl) o ich prawidłowe wprowadzenie.  

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/Logon.aspx-%20patrz%20rozdział%207.3
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3&strona=1
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx#zakladka=3&strona=1
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx%23zakladka=3
mailto:gwp@pois.nfosigw.gov.pl
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 w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dołączenia do wniosku o płatność wydatku,  
w stosunku do którego data wystawienia dowodu księgowego mieści się w okresie 
sprawozdawczym pokrywającym się z miesiącami kalendarzowymi, ale faktycznie poniesionego 
(tzn. zapłaconego) w okresie od zakończenia miesiąca kalendarzowego do upływu terminu  
na złożenie wniosku o płatność tj. do 14 dnia następnego miesiąca. Wówczas data końcowa 
okresu sprawozdawczego powinna pokrywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku 
wykazanego we wniosku. 

 w sytuacji, gdy złożenie zgodnie z zasadami sprawozdawczości wniosku o płatność, w którym 
wykazane są wydatki rozliczające zaliczkę powodowałoby skrócenie czasu przysługującego 
Beneficjentowi na rozliczenie zaliczki lub w sytuacji, gdy nie jest możliwe złożenie wniosku 
zgodnie z ogólnymi zasadami sprawozdawczości oraz zapisami umowy o dofinansowanie 
określającymi termin na rozliczenie otrzymanej zaliczki,  koniec okresu sprawozdawczego 
powinien również odpowiadać dacie ostatniej płatności z zaliczki. 

 

W przypadku pierwszego WOP początkowa data okresu sprawozdawczego musi pokrywać się z datą 
rozpoczęcia okresu kwalifikowania wydatków określonego w umowie o dofinansowanie. Okres 
sprawozdawczy może obejmować maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie, 
przy czym należy wliczyć miesiąc podpisania umowy (patrz Przykład 4 str. 33). 

Jeśli umowa o dofinansowanie została podpisana przed rozpoczęciem okresu kwalifikowania 
wydatków, początek okresu sprawozdawczego WOP powinien odpowiadać dacie podpisania umowy  
o dofinansowanie. W Generatorze nie ma możliwości wprowadzenia okresu sprawozdawczego 
rozpoczynającego się wcześniej niż okres kwalifikowania wydatków, dlatego w celu wprowadzenia 
właściwych danych prosimy o kontakt z Administratorem GWP w NFOŚiGW (patrz również UWAGA  
w rozdz. 7.6 str. 36). 

Okres sprawozdawczy kolejnego wniosku o płatność powinien rozpoczynać się w dniu następującym 
po zakończeniu poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

 

7.7.2 Pkt 2 – 5 – Dane Beneficjenta i projektu 

Należy podać dane zgodne z umową o dofinansowanie oraz aktualne dane osób odpowiedzialnych  
za realizację projektu ze strony Beneficjenta.  

Dobra praktyka 

Wnioski należy co do zasady składać za pełne 3 miesiące – tzn. wszystkie dokumenty księgowe 

objęte wnioskiem powinny być wystawione i zapłacone w podstawowym okresie 

sprawozdawczym. 

 

Przykład 5:  W dniu 13.04.2012 została Beneficjentowi przekazana zaliczka. Termin rozliczenia 

zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie wypada 10.10.2012 (180 dni). Data ostatniej 

płatności dokonanej z zaliczki to 09.10.2011. 

Ostatni wniosek o płatność obejmował okres sprawozdawczy 01.07.2012 – 30.09.2012. Z uwagi 

na termin rozliczenia zaliczki można skrócić okres sprawozdawczy kolejnego wniosku  

tj. 01.10.2012 – 09.10.2012. Wydatki objęte wnioskiem nadanym najpóźniej 10.10.2012 (liczy 

się data nadania WOP) będą stanowiły rozliczenie zaliczki (pod warunkiem, że zostaną uznane 

za kwalifikowane i zatwierdzone przez IW). 
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7.7.3 Pkt 6 – Rodzaj płatności 

Należy zaznaczyć właściwe rodzaje płatności (wnioski poza GWP - wykreślić niewłaściwe) 
w zależności od sytuacji:  

 W każdym przypadku należy zaznaczyć wniosek sprawozdawczy 

 w przypadku wnioskowania o zaliczkę należy zaznaczyć płatność zaliczkową 

 w przypadku wnioskowania o kolejną transzę zaliczki oraz o refundację poniesionych 
wydatków – powinny zostać zaznaczone płatność zaliczkowa oraz pośrednia 

 w przypadku wniosku sprawozdawczego lub jedynie rozliczania wcześniej otrzymanych 
transz zaliczki – nie należy zaznaczać żadnego rodzaju płatności  

 w przypadku rozliczania wcześniej otrzymanych transz zaliczki oraz wnioskowania 
o refundację poniesionych wydatków - należy zaznaczyć płatność pośrednią 

 w przypadku rozliczania wcześniej otrzymanych transz zaliczki, wnioskowania o kolejną 
transzę zaliczki oraz o refundację poniesionych wydatków - powinna zostać zaznaczona 
płatność zaliczkowa i pośrednia 

 w przypadku rozliczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta będącego państwową 
jednostką budżetową (PJB) – należy zaznaczyć tylko płatność pośrednią 

 w przypadku wniosku końcowego – powinna zostać zaznaczona płatność końcowa. 

7.7.4 Pkt 7 – Kwota wydatków kwalifikowalnych 

Podana kwota powinna być równa sumie wydatków kwalifikowalnych z pkt. 9 WOP (z kolumny 8). 
Kwoty powinny odpowiadać sumom wydatków kwalifikowalnych (kolumna 8) z pkt 9, w rozbiciu  
na wydatki rozliczające zaliczkę i przedstawione do refundacji.  

W przypadku PJB – wypełniane jest tylko pole w tym przedstawionych do refundacji.  

 

7.7.5 Pkt 8 – Wnioskowana kwota 

Punkt jest niewypełniany w przypadku PJB lub gdy WOP dotyczy wyłącznie rozliczenia zaliczki.  

W punkcie 8 WOP: 

Dobra praktyka 

Uzupełnienia do wniosku o płatność co do zasady powinny dotyczyć jedynie zakresu 

wskazanego w piśmie CKPŚ. Jednak należy zweryfikować, czy wprowadzane korekty w jednym 

miejscu wniosku o płatność nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia zmian również  

w innych punktach wniosku. W przypadku wyłączania wydatków bądź zmiany kwoty wydatków 

kwalifikowanych w kolumnie 8 w zestawieniu dokumentów (pkt 9) należy pamiętać  

o naniesieniu stosownych korekt również w pkt 7 oraz 8 i 13 wniosku o płatność. 
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 w przypadku, gdy płatność będzie przekazywana w formie refundacji poniesionych wydatków, 
należy wyliczyć wnioskowaną kwotę zgodnie z poziomem dofinansowania wynikającym  
z umowy o dofinansowanie. Poziom dofinansowania w projekcie ustala się według wzoru: 
maksymalna kwota dofinansowania wynikająca z umowy o dofinansowanie (§ 6 umowy) przez 
maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynikającą z umowy o dofinansowanie  
(§ 5 umowy). Otrzymana kwota powinna być zaokrąglona w dół do dwóch miejsc  
po przecinku; aby nie dochodziło do przekroczenia kwoty dofinansowania w projekcie. 

 

 w przypadku wnioskowania o zaliczkę należy wpisać wartość transzy zaliczki zgodnie z Planem 
wystąpień o środki płatności. Kwota wnioskowanej transzy zaliczki nie może przekroczyć 
najwyższej transzy zaliczki wskazanej w umowie o dofinansowanie wskazanej w § 8. Należy 
również zwrócić uwagę, aby kwota wnioskowanej zaliczki wraz z kwotą dotychczas 
zatwierdzonych wydatków nie przekraczała łącznie 95% wartości dofinansowania w projekcie. 

7.7.6 Pkt 9 – Zestawienie dokumentów  

W punkcie 9 należy wykazać wydatki w podziale na rozliczające zaliczkę oraz przedstawione  
do refundacji. Wszystkie dokumenty opłacone z konta zaliczkowego (bez względu na sposób 
dokonania płatności) należy wskazać w tabeli 9 tylko w części dotyczącej rozliczenia zaliczki. Suma 
pozycji w tabeli 9 musi równać się kwotom podanym w pkt. 7 WOP. 

 

Nie należy zmieniać numeracji pozycji w ramach uzupełnień wniosku o płatność. W sytuacji, gdy 
Beneficjent zamierza usunąć pozycję z WOP lub IW uznała dany wydatek za niekwalifikowalny należy 
pozostawić numery i daty dokumentów, w kolumnie 5 wpisać "usunięto" i wyzerować kwoty  
w kolumnach 6-9. 

Jednocześnie, gdy w ramach uzupełnień wniosku (w wyjątkowych sytuacjach) włączane są nowe 
wydatki, należy umieścić je na końcu tabeli 9 oraz wskazać je w piśmie przewodnim wraz  
z uzasadnieniem dodania ich w trakcie uzupełnień WOP.  

W zestawieniu w punkcie 9 WOP należy wykazywać dokumenty chronologicznie, zgodnie z datą 
dokonania płatności. Jednak, gdy faktura/inny dokument o równoważnej wartości dowodowej została 
zapłacona w okresie, za jaki złożone zostały poprzednie wnioski o płatność, wówczas należy umieścić 
ją w ostatnim wierszu zestawienia dokumentów (pkt 9). Informację o takiej sytuacji należy zawrzeć  
w piśmie przewodnim. 

UWAGA! W przypadku gdy Beneficjent płaci za wydatek kwalifikowalny,  

w proporcji 85% / 15% (czyli: 85% kosztów kwalifikowalnych opłaca z konta zaliczkowego, a 15% 

kosztów kwalifikowalnych opłaca z konta własnego, to wyjątkowo, w tabeli pkt. 9 Wop należy ten 

wydatek przedstawić tylko w części dotyczącej rozliczenia zaliczki (w taki sposób nie zostanie 

zdublowana kwota przedstawiona do refundacji) - przykład 2 w cz.II pkt. 1 „Płatność zaliczkowa”.  

Przykład 6 

Wartość wydatków kwalifikowalnych z umowy (§ 5 umowy): 3 294 751,30 zł 

Wartość dofinansowania EFRR (§ 6 umowy): 2 800 538,60 zł 

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem łącznie (pkt 7 WOP): 10 500 zł 

zatem 

Wnioskowana kwota  (pkt 8 WOP) powinno być: 8 924,99 zł 

 (2 800 538,60 zł /3 294 751,30 zł) *10 500 zł = 8 924,999984 zł ) 



41 

 

  

W przypadku faktur lub dokumentów księgowych wystawionych w obcych walutach w tabeli 9 należy 
ujmować wszystkie wartości (w tym również wartości w  kolumnie 6 i 7 ) po kursie z dnia dokonania 
zapłaty (aby uniknąć sytuacji gdy np. kwota wydatku kwalifikowalnego jest większa niż kwota brutto).  

W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał fakturę korygującą, wówczas:  

 w tabeli ujmowana jest informacja tylko i wyłącznie z faktury korygującej, jeśli: 

a) dotyczy faktury korygowanej opłaconej w tym samym okresie sprawozdawczym i jeśli 
wynika z niej ostateczna prawidłowa wartość wydatku. Wówczas podawane są wartości 
wydatku po korekcie; 

b) dotyczy faktury korygowanej, która ujęta została we wcześniejszym wniosku  
o płatność. Wówczas faktura ta powinna być ujęta w zestawieniu dokumentów 
potwierdzających wydatki objęte wnioskiem ze znakiem „minus” (jeśli na podstawie tej 
faktury została pomniejszona należność dla wykonawcy) lub ze znakiem „plus” (jeśli  
na podstawie tej faktury została zwiększona należność dla wykonawcy). Wpisywana jest 
tylko wartość, o którą dokonano korekty pierwotnej faktury. W kolumnie 5 należy podać 
odniesienie do dokumentu korygowanego (tj. numer wcześniejszego wniosku o płatność  
i numer pozycji) oraz załączyć ponownie kserokopię faktury korygowanej poświadczoną 
za zgodność z oryginałem. 

 w pozostałych sytuacjach w tabeli ujmowane są w osobnych wierszach zarówno faktura 
korygowana jak i faktura korygująca. Kwota faktury korygującej powinna być ujęta ze znakiem 
„minus” (jeśli na podstawie tej faktury została pomniejszona należność dla wykonawcy) lub 
ze znakiem „plus” (jeśli na podstawie tej faktury została zwiększona należność dla wykonawcy) 
i tylko w zakresie wartości o którą dokonano korekty pierwotnej faktury. 

W każdym przypadku dokonuje się opisu zarówno faktury korygowanej jak i faktury korygującej. 

Sposób wypełnienia poszczególnych kolumn pkt 9: 

 

Kolumna 1  

Należy wskazać sam numer dokumentu księgowego bez znaków np. FV, słów: rachunek, faktura itp., 
chyba, że stanowią one integralną część numeru dokumentu. W przypadku gdy dokument księgowy 
nie ma numeru, należy odwołać się do daty, np.: Rachunek z dnia 14.06.2012 r. 

Kolumna 2  

Należy podać dokładny numer księgowy dokumentu.  

UWAGA! W oparciu o dane z kol. 1 – 4 oraz 6 i 7 przeprowadzana jest kontrola krzyżowa  

w systemie POIiŚ. Dlatego niezwykle istotne jest podanie dokładnych danych identyfikujących 

dokumenty. 

 

UWAGA! Jeśli Beneficjent przedstawia w danym wniosku wydatki, które przedstawiał już do 

rozliczenia we wcześniejszych WOP, a nie mogły zostać uznane za kwalifikowalne, informację 

o takiej sytuacji należy obowiązkowo zawrzeć w piśmie przewodnim. W piśmie należy wskazać  

nr WOP i nr pozycji, w których wydatki były pierwotnie ujęte. 
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Kolumna 3  

Należy podać datę wystawienia dokumentu w formacie rrrr-mm-dd, taka forma zapisu jest niezbędna 
do importu danych między systemami informatycznymi POIiŚ. 

Kolumna 4 

Należy wpisać (w formacie rrrr-mm-dd) datę uregulowania płatności wynikającą z odpowiedniego 
dowodu zapłaty. Jeżeli płatność była dokonana w więcej niż jednym terminie należy podać daty 
graniczne (dla dat granicznych wypełniane są kolumny „od” i „do”, w pozostałych przypadkach należy 
pozostawić je puste). 

W sytuacji dokumentów zapłaconych gotówką należy podać datę rozliczenia z Wykonawcą (tj. data 
zapłaty za dokument). 

W sytuacji dokumentów zapłaconych kartą płatniczą należy podać datę dokumentu, którym 
pracownik rozlicza się z pracodawcą (dokument ten należy załączyć wraz z opłaconym dokumentem 
księgowym) 

W przypadku, gdy refundacji ma podlegać koszt, a nie wydatek (np. amortyzacja, z którą nie wiąże 
się przepływ środków finansowych), w kolumnie 4 należy podawać datę wystawienia dokumentu. 

Jeśli na wydatki związane z projektem pobierana jest zaliczka z kasy Beneficjenta, to w kolumnie 4 
„od - do” należy wskazać datę pobrania zaliczki jako oraz datę rozliczenia. 

Kolumna 5  

W kolumnie numer 5 „Nazwa towaru lub usługi” w pierwszej kolejności należy wpisać numer zadania 
zgodny z obowiązującym Harmonogramem realizacji projektu. Następnie należy podać nazwę 
towaru/usługi, którego/której dotyczy dany dokument. Opis towaru/usługi powinien być na tyle 
szczegółowy, aby pozwalał na jednoznaczne zidentyfikowanie, jakiej usługi lub towaru dana pozycja 
dotyczy. W przypadku gdy dana pozycja dotyczy więcej niż jednego zadania, należy w kolumnie 5 
podać (w jednym wierszu) informacje nt. wszystkich zadań wraz z przynależącymi do nich kwotami 
kwalifikowalnymi.  

 

Kolumny 6 i 7  

Kolumny 6 i 7 dotyczą całości kwot brutto/netto dokumentu. Należy podać  

• kwotę dokumentu brutto (kwota tożsama z kwotą łączną na jaką opiewa przedmiotowy 
dokument, nawet jeśli w kwocie tej zawierają się wydatki poniesione w ramach innego projektu czy 
też programu operacyjnego lub w ogóle nie związane z żadnym projektem, jak również niezależnie 
od tego czy dotyczy kilku kategorii wydatków i czy dokument jest płacony w ratach. Podanie kwoty 
dokumentu brutto jest istotne z punktu identyfikacji faktury/równoważnego dowodu księgowego – 
kontrola krzyżowa). 

• kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 6 i 7 wynikać może 
wyłącznie z podatku VAT); 

Przykład 7:  Przykładowy opis w kolumnie nr 5 do listy płac: 

I.1. Wynagrodzenie (wraz z ZUS i podatkiem) specjalisty ds. PZP - 0,25 etatu, maj 2012 - 1000 zł 

IV.1. Wynagrodzenie (wraz z ZUS i podatkiem) koordynatora projektu - 0,5 etatu, maj 2012 - 

2000 zł 
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Kolumna 8  

W kolumnie 8 należy podać wartość wydatku kwalifikowalnego. Kwoty te powinny być wpisane  
do zestawienia z przygotowanego opisu do faktury lub dokumentu jej równoważnego określonego  
w danym wierszu. Suma kwot wydatków kwalifikowalnych na opisach i w zestawieniu w WOP  
na zakończenie projektu powinny się równać sumie wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Kolumna 9  

VAT wykazywany w kolumnie 9 odnosi się tylko i wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych.  
W przypadku gdy VAT jest niekwalifikowalny w ramach danego projektu lub wydatek jest zwolniony  
z podatku VAT, wówczas w kolumnie 9 należy wpisać 0 (zero). 

 

Kolumna 10 

W kolumnie 10 należy wskazać kategorię wydatku wraz z podkategorią wydatku w oparciu o Instrukcję 
wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. W związku z niewielkimi rozbieżnościami pomiędzy 
kategoriami w SZOP (załącznik nr 5 (lub 4 dla PJB) do umowy o dofinansowanie) a Instrukcją  
do WOP oraz GWP, poniżej przedstawiamy wyjaśnienie do poszczególnych przypadków. 

W przypadku gdy jedna pozycja dotyczy kilku kategorii należy w jednym wierszu podać wszystkie 
kategorie wydatków. 

Kategorie z SZOP 
Kategorie, które należy wpisać 

do kolumny 10 WOP 

1.1 Przygotowanie projektu, w tym: 
opracowanie raportów OOŚ 

Przygotowanie projektu, w tym: opracowanie 
raportów OOŚ 

1.2 Przygotowanie projektu, w tym: 
opracowanie dokumentacji technicznej 

Przygotowanie projektu, w tym: opracowanie 
dokumentacji technicznej 

1.3 Przygotowanie projektu, w tym: 
opracowanie dokumentacji przetargowej 

Przygotowanie projektu, w tym: opracowanie 
dokumentacji przetargowej 

1.4 Przygotowanie projektu, w tym: inne 
dokumenty 

Przygotowanie projektu, w tym: inne dokumenty 

UWAGA! W przypadku rozliczania delegacji i amortyzacji w kolumnie 9 nie należy wykazywać 

VAT-u (np. z biletów PKP, faktur za noclegi itp., gdyż są to załączniki do dokumentu księgowego). 

W tej sytuacji kwoty wykazane w kolumnie 6 i 7 będą tożsame. 

 

UWAGA!  W przypadku wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wartość w obu 

kolumnach, tj. w kolumnie 6 – „wartość dokumentu brutto” – i kolumnie 7 – „wartość dokumentu 

netto” będzie identyczna. Należy podawać wartość wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi 

do ZUS opłaconymi przez płatnika. 

W kolumnach 6 i 7 należy podać wartość całego dokumentu księgowego, również jeśli 

dokumentem tym jest lista płac obejmująca wynagrodzenia niezwiązane z projektem. 
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1.5 Przygotowanie projektu, w tym: opłaty 
związane z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych  

Przygotowanie projektu, w tym: opłaty związane 
z uzyskaniem decyzji administracyjnych 

2.1 Zarządzanie projektem, w tym: nadzór nad 
robotami budowlanymi 

Zarządzanie projektem, w tym: nadzór nad 
robotami budowlanymi 

2.2 Zarządzanie projektem, w tym: koszty 
ogólne 

Zarządzanie projektem, w tym: koszty ogólne 

2.3 Zarządzanie projektem, w tym: wydatki 
osobowe 

Zarządzanie projektem, w tym: wydatki osobowe 

2.4 Zarządzanie projektem, w tym: zakup i 
instalacja systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie i 
monitorowanie  

Zarządzanie projektem, w tym: zakup  
i instalacja systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie i monitorowanie 

2.5 Zarządzanie projektem, w tym: pozostałe 
wydatki związane z zarządzeniem 
projektem  

Zarządzanie projektem, w tym: pozostałe wydatki 
związane z realizacją projektu 

3.1 Nabycie nieruchomości: nabycie 
nieruchomości lub nabycie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości 

Zakup gruntu, w tym: nabycie nieruchomości lub 
nabycie prawa wieczystego użytkowania 

3.1 Nabycie nieruchomości: nabycie 
nieruchomości lub nabycie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości 

Zakup gruntu, w tym: wydatki związane  
z nabyciem nieruchomości 

3.2 Adaptacja lub remont budynku  lub budowli 
nabytych w ramach wydatków 
kwalifikowalnych  

Zakup gruntu, w tym: adaptacja lub remont budynku 
lub budowli nabytych w ramach wydatków 
kwalifikowanych 

3.3 Obowiązkowy wykup nieruchomości lub 
obowiązkowe odszkodowania wynikające z 
ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania  

Zakup gruntu, w tym: obowiązkowy wykup 
nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania 
wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania 

 
Brak w SZOP 

Zakup gruntu, w tym: nabycie innych tytułów 
prawnych do nieruchomości 

 
Brak w SZOP 

Zakup gruntu, w tym: wniesienie nieruchomości 
jako wkładu niepieniężnego 

 Brak w SZOP Roboty budowlane 

 

Brak w SZOP 

Sprzęt i wyposażenie, w tym: zakup środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
stanowiących część wydatków inwestycyjnych 
zainstalowanych na stałe w projekcie 

4 
Zakup przenośnych środków trwałych, które 
nie będą na stałe zainstalowane w 
projekcie 

Sprzęt i wyposażenie, w tym:  zakup przenośnych 
środków trwałych, stanowiących wydatki 
inwestycyjne, które nie będą na stałe zainstalowane 
w projekcie 
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5 Środki trwałe, które będą wykorzystywane 
tylko w okresie realizacji projektu (w 
wysokości amortyzacji w okresie realizacji 
projektu) 

Sprzęt i wyposażenie, w tym: koszty (w wysokości 
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym) 
związane z wykorzystaniem przenośnych środków 
trwałych tylko w okresie realizacji projektu 

 
Brak w SZOP 

Sprzęt i wyposażenie, w tym: zakup materiałów nie 
stanowiących środków trwałych 

 
Brak w SZOP 

Sprzęt i wyposażenie, w tym: zakup wartości 
niematerialnych i prawnych 

 Brak w SZOP Działania informacyjne i promocyjne 

6 Wydatki związane z wykorzystaniem innych 
niż leasing technik finansowania 
niepowodujących natychmiastowego 
przeniesienia praw własności 

Wydatki związane z wykorzystaniem innych niż 
leasing technik finansowania 

7 Inne kategorie wydatków, jeżeli wynikają 
bezpośrednio ze specyfiki projektu oraz 
pozostałe wydatki 

Inne kategorie wydatków  

8 Koszty związane z wkładem niepieniężnym 
ogółem 

Wkład niepieniężny 

W GWP kategorie i podkategorie wybiera się z dostępnej listy, która nie jest tożsama z listą kategorii  
z instrukcji do wypełniania WOP. W przypadku gdy nie ma możliwości wybrania z rozwijanej listy 
właściwej kategorii wydatku w GWP, należy wpisać ją ręcznie. Jeśli jest to niemożliwe, prosimy  
o kontakt z Administratorem GWP w NFOŚiGW (gwp@pois.nfosigw.gov.pl) 

 

 

7.7.7 Pkt 10 – Dochód i odsetki 

W punkcie tym należy wykazywać wysokość narosłych odsetek bankowych od zaliczki przekazanej 
Beneficjentowi (nawet w sytuacji, gdy środki zostały zwrócone przez Beneficjenta). Jednocześnie  
do wniosku o płatność należy załączyć historię rachunku zaliczkowego bądź wyciąg z konta 
bankowego za okres wniosku o płatność, potwierdzające wysokość narosłych odsetek. 

UWAGA! Jeżeli dany dokument księgowy dotyczy kilku zadań, to we wniosku o płatność 

należy wykazać go w jednej pozycji. W kolumnie 5 należy podać nr zadań wraz z kwotą 

kwalifikowalną przypisaną do tych zadań oraz właściwe dla nich kategorie wydatków w kolumnie 

10. Natomiast w załączniku nr 14 w kolumnach 5, 8, 10, 11 i 14 należy podać informację 

odnośnie każdego zadania w osobnym wierszu.  

Dobra praktyka 

Wypełnienie wniosku o płatność zaleca się zacząć od sporządzenia załącznika nr 14.  

Po wypełnieniu załącznika nr 14, należy przygotować plik Excel odpowiadający wymogom GWP 

(tzn. m.in. bez scalonych komórek), który należy zaimportować do GWP z wykorzystaniem 

formatu CSV (zgodnie z instrukcją do GWP). Takie rozwiązanie umożliwia wprowadzenie 

właściwych kategorii i podkategorii wydatków w kolumnie 10  
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Informacje na temat dochodu należy podać jeśli w ramach realizowanego projektu Beneficjent 
uzyskał dochód, rozumiany zgodnie z art. 55 ust. 3  rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z 11 lipca 
2006 r. Zgodnie ze stanowiskiem KE „dochody incydentalne”, jak również kary umowne 
nie stanowią dochodu w rozumieniu ww. rozporządzenia.  

W ww. przypadku kluczową rolę odgrywa kryterium rozchodu z kasy, w konsekwencji którego 
wyróżniamy dwie sytuacje: 

1) gdy nastąpiło potrącenie (kompensata) kary umownej, to w takiej sytuacji wartością zadania 
jest wartość faktycznie wypłaconych środków; 

2) gdy nie wystąpiło potrącenie (kompensata) kary umownej, czyli taka kara umowna została 
wpłacona Beneficjentowi osobnym przelewem, to w takiej sytuacji wartością zadania jest 
wartość faktycznie wypłaconych środków (czyli kwota z umowy z wykonawcą), natomiast 
otrzymana kara umowna przez Beneficjenta kwalifikowana jest jako dochód incydentalny (gdy 
przekroczy 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu powinna zostać 
uwzględniona podczas obliczenia luki finansowej). Kwot dochodów incydentalnych nie należy 
wykazywać w pkt. 10 wniosku o płatność. 

7.7.8 Pkt 11 – Finansowanie wydatków z pożyczek EBI 

Punkt nie dotyczy projektów V priorytetu PO IiŚ. 

7.7.9 Pkt 12 – Postęp rzeczowy 

W pkt. 12 wniosku o płatność należy wymienić wszystkie zadania zgodnie z HRP. W kolumnie 1 
należy podać numer i nazwę zadania zgodnie z HRP. W kolumnie 2 należy podać krótki opis stanu 
realizacji zadań na koniec okresu sprawozdawczego, ze wskazaniem zmian zakresu rzeczowego 
zrealizowanego w okresie sprawozdawczym. W tym punkcie należy również podać informacje 
odnośnie ewentualnych opóźnień lub przyspieszeń względem HRP. 

 

Jeśli zadanie zostało zakończone i zrealizowano planowany w HRP zakres rzeczowy zadania,  
w kolejnym WOP po rozliczeniu zadania w pkt. 12 należy wpisać: „Zadanie zakończone”. 

7.7.10 Pkt 13 – Postęp finansowy 

W kolumnie 1 należy podać numery i nazwy zadań, a w kolumnach 2 – 3 kwoty przewidziane  
na realizację zadań zgodnie z HRP obowiązującym na dzień złożenia WOP. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy jest to niezbędne, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem istnieje możliwość 
aktualizacji HRP wraz z przesłanym WOP. Wówczas dane w kolumnach 1-3 mogą odpowiadać danym 
w aktualizowanym HRP.  

Przykład 8 

Zadanie zakłada budowę 20 obiektów piętrzących wodę 

Przykładowy opis:  

Od początku realizacji projektu wykonano 7 obiektów piętrzących wodę, w tym 3 w bieżącym 

okresie sprawozdawczym w lokalizacji X, Y, Z. Ze względu na trudne warunki pogodowe 

nie wykonano 1 obiektu planowanego na ten okres (lokalizacja X). Obiekt zostanie wykonany  

w kolejnym okresie sprawozdawczym na podstawie już zawartej umowy z wykonawcą. 

Rozpoczęto prace przygotowawcze (zawarto umowy z wykonawcami) do realizacji kolejnych  

4 obiektów (lokalizacje…) 
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W kolumnie 4 należy podawać narastająco wartości wydatków poniesionych ogółem w ramach 
realizacji poszczególnych zadań (niekwalifikowalne i kwalifikowalne wydatki projektu).  

 

W kolumnie 5 należy podawać narastająco wartości wydatków kwalifikowalnych (przedłożonych 
do rozliczenia w WOP). Wartości te powinny być zgodne z przyporządkowaniem poszczególnych 
pozycji do zadań w pkt 9 WOP.  

 

 

7.7.11 Pkt 14 – Planowany przebieg rzeczowy 

W punkcie 14 należy krótko opisać planowane działania, jakie Beneficjent zamierza podjąć w ramach 
każdego z zadań do czasu złożenia następnego WOP.  

7.7.12 Pkt 15 - Wskaźniki 

Dla projektów V priorytetu obowiązuje formularz  pkt. 15a bez podziału na zadania.  

W punkcie 15 należy każdorazowo podać informacje na temat wszystkich wskaźników wymienionych 
w Zestawieniu wskaźników do monitorowania projektu – załącznik nr 8 do umowy (nr 7 dla PJB). 
Wartości wskaźników rezultatu należy wypełnić we wniosku o płatność końcową.  

W przypadku braku możliwości podania informacji dotyczących realizacji wskaźników w GWP, 
Beneficjent przesyła do IW wraz z wnioskiem o płatność wypełnioną tabelę w pliku .doc lub .xls. 

UWAGA! 

W przypadku gdy w danym okresie sprawozdawczym (WOP X) Beneficjent poniósł wydatki, 

które jako kwalifikowalne zamierza przedstawić dopiero w kolejnych wnioskach (WOP X+n), nie 

powinien ich ujmować w kolumnie 4 w danym wniosku WOP X.  Powinien ująć je w kolumnie 4 

dopiero w tym WOP, w którym przedstawi je jako kwalifikowalne w kolumnie 5. Ewentualna 

różnica pomiędzy kolumną 4 i 5 powinna w każdym wniosku wynikać jedynie z wydatków, które 

nie są i nie będą kwalifikowane w ramach projektu. 

Dobra praktyka: 

Punkt 13 wniosku o płatność najlepiej wypełnić po przygotowaniu załącznika nr 14. Załącznik  

nr 14 służy m.in. obliczeniu danych, które powinny znaleźć się w kolumnach 4 i 5 punktu 13. 

UWAGA! Wydatki objęte WOP w kolumnie 4 nie muszą być równe sumie kwot brutto z tabeli 9 

(kolumna 6). Do wydatków ogółem należy wliczać jedynie wydatki kwalifikowalne 

i niekwalifikowalne bezpośrednio związane z projektem.  

W szczególności nie należy ujmować kwot brutto z list płac, które zawierają dane nie tylko 

pracowników zaangażowanych w projekcie. W przypadku kosztów ogólnych (np. czynsz) 

rozliczanych na podstawie metodologii (np. 20%), w kwocie ogółem należy uwzględnić jedynie 

wydatki kwalifikowalne a nie kwotę brutto faktury (z metodologii wynika, że pozostałe 80%  

nie stanowi kosztów projektu).  
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7.7.13 Pkt 16 – Problemy w realizacji 

W pkt 16 należy krótko opisać napotkane problemy w realizacji projektu. Należy również podać 
informacje na temat planowanych a niezrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym zadań, 
wraz z podaniem przyczyn, dla których zadania te nie zostały zrealizowane. Beneficjent powinien 
również wskazać postępy w rozwiązywaniu problemów wskazanych w poprzednich WOP. 

 

7.7.14 Pkt 17 – Harmonogram kolejnych wystąpień 

W tabeli 17 należy podać kwoty wydatków kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać  
we wnioskach o płatność składanych w kolejnych 4 kwartałach, w tym jeśli dotyczy wydatki 
rozliczające zaliczkę. Dane zawarte w tym punkcie powinny wynikać z aktualnego Harmonogramu 
Projektu (HRP/Plan wystąpień o środki) i uwzględniać odpowiednie przesunięcie czasowe pomiędzy 
poniesieniem wydatku (HRP) a jego ujęciem we wniosku o płatność. W sytuacji, gdy występują 
rozbieżności pomiędzy danymi w tym punkcie a Harmonogramem Projektu odpowiednie wyjaśnienia 
należy umieścić w pkt 16 wniosku. 

 

7.7.15 Pkt 18 – Zgodność z zasadami polityk WE 

W przypadku gdy w wyniku kontroli na miejscu lub kontroli procedur zamówień publicznych zostały 
stwierdzone nieprawidłowości, które mają wpływ na wydatki przedstawiane do rozliczenia w danym 
WOP, należy wybrać opcję „NIE”, krótko opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz podać 
planowane i podjęte działania naprawcze, jak również wskazać pozycje z pkt 9 WOP, których dotyczą 
nieprawidłowości.  

UWAGA! 

 Suma kwot wskazanych w tabeli 17, wartości wydatków kwalifikowalnych dotychczas 

zatwierdzonych oraz kwoty wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do rozliczenia  

w danym WOP nie może przekroczyć maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 

wskazanych w umowie o dofinansowanie. 

 W przypadku gdy w danym kwartale nie przewiduje się ponoszenia wydatków, należy 

wpisać 0. Również w przypadku zakończenia projektu w przeciągu 1 kwartału, należy 

uzupełnić informację dla 4 kwartałów, w 3 ostatnich wpisując 0. 

Dobra praktyka 

W punkcie 16 powinny się znaleźć następujące informacje: 

 rozbieżności względem HRP, 

 opóźnienia w realizacji zadań wraz z informacją kiedy przedstawione zostaną wydatki  

z nimi związane do rozliczenia, 

 informacja na temat planowanego złożenia kolejnego wniosku w tym samym kwartale; 

 informacje o problemach, które mogą skutkować zmianami w projekcie lub 

nieosiągnięciem wskaźników 
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W przypadku gdy wniosek nie obejmuje już wydatków obarczonych korektą (korekta została 
rozliczona), nie należy zamieszczać w punkcie 18 informacji dotyczących nieprawidłowości. Należy 
wskazać opcję "TAK". 

7.7.16 Pkt 19 – Oświadczenie Beneficjenta  

Należy podać miejsce przechowywania dokumentacji. Dane osoby podanej w pkt 19 powinny być 
zgodne ze złożonym podpisem pod wnioskiem o płatność. Należy również pamiętać o wypełnieniu 
informacji o miejscu i dacie sporządzenia wniosku oraz o złożeniu podpisu wraz z imienną pieczęcią 
bądź pieczęcią instytucji. 

7.8 Załączniki do wniosku o płatność 

Poniżej znajduje się lista załączników składanych wraz z wnioskiem o płatność. Informacje, które 
należy podać w niżej wymienionych dokumentach są niezbędne i pozwolą uniknąć  składania 
dodatkowych wyjaśnień, przedłużających procedurę weryfikacji WOP. Kolumna DOTYCZY określa 
sytuację, w której należy dany załącznik przedłożyć.  

7.8.1 Spis załączników 

NAZWA DOTYCZY FORMA 

Dokument księgowy (faktura, 
rachunek, inne) 

każdej pozycji z zestawienia 
z tabeli 9 WOP – patrz 
informacja pod tabelą 

kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem 

Opis do dokumentu każdego przedkładanego 
dokumentu - patrz informacja 
pod tabelą 

kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem 

Umowa z wykonawcą każdego wydatku powyżej 2 tys. 
zł netto oraz zawsze jeśli 
została zawarta 

kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem 

Protokół odbioru jeśli został sporządzony (zgodnie 
z umową) 

kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem 

Potwierdzenie zapłaty  każdego wydatku - patrz 
informacja pod tabelą 

np. wydruk z systemu 
elektronicznego, raport 
BGK, raport kasowy, 
wyciąg bankowy 

Oświadczenie dotyczące 
przedstawionych wydatków do 
rozliczenia w ramach WOP 
(załącznik nr 5 do Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wydatki 

oryginał 

Oświadczenie dotyczące klasyfikacji 
planowanych do poniesienia 
wydatków ze środków wnioskowanej 
zaliczki (załącznik nr 6 do 
Poradnika) 

w przypadku wnioskowania 
o zaliczkę 

NIE DOTYCZY PJB 

oryginał 

Oświadczenie dotyczące klasyfikacji 
poniesionych oraz przedstawionych 
do refundacji wydatków w ramach 
WOP (załącznik nr 7 do Poradnika) 

w przypadku wnioskowania 
o refundację 

NIE DOTYCZY PJB 

oryginał 
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Karta wzorów podpisów (załącznik 
nr 8 do Poradnika) 

pierwszego WOP lub w 
przypadku aktualizacji danych 

oryginał 

Oświadczenie o kwalifikowalności 
wynagrodzeń (załącznik nr 9 do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia i umowy o dzieło i 
zlecenia 

oryginał 

Oświadczenie w sprawie składek 
ZUS od wynagrodzeń osobowych 
(załącznik nr 10a do Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia osobowe 

oryginał 

Oświadczenie w sprawie składek 
ZUS od wynagrodzeń 
bezosobowych (załącznik nr 10b do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia bezosobowe 

oryginał 

Oświadczenie w sprawie podatku 
dochodowego od wynagrodzeń 
osobowych (załącznik nr 11a do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia osobowe 

oryginał 

Oświadczenie w sprawie podatku 
dochodowego od wynagrodzeń 
bezosobowych (załącznik nr 11b do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia bezosobowe 

oryginał 

Zestawienie stanowisk pracy 
zawiązanych z projektem - załącznik 
do listy płac (załącznik nr 12a do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia - % 
zaangażowania pracownika 
etatowego jednostki  

oryginał 

Zestawienie stanowisk pracy 
związanych z projektem - (załącznik 
nr 12b do Poradnika) – w przypadku 
stosowania kart czasu pracy 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia na podstawie kart 
czasu pracy 

oryginał 

 

Oświadczenie dotyczące zakupu 
środka trwałego (załącznik nr 13 do 
Poradnika) 

każdego WOP, rozliczającego 
amortyzację środka trwałego, (w 
przypadku zakup sprzętu 
używanego – oświadczenie 
sprzedawcy) 

oryginał 

Metodologia wyodrębnienia kosztów 
ogólnych projektu 

pierwszego WOP rozliczającego 
koszty ogólne lub w przypadku 
aktualizacji 

oryginał 

Dodatkowa informacja do WOP 
(załącznik nr 14 do Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wydatki 

oryginał i wersja 
elektroniczna 

Oświadczenie w sprawie liczby 
zawartych umów o pracę przez 
pracownika (załącznik nr 15 do 
Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wynagrodzenia 

oryginał 

Oświadczenie dotyczące 
kwalifikowalności wydatków i 
kompletności dokumentacji 
(załącznik nr 16 do Poradnika) 

każdego WOP rozliczającego 
wydatki 

oryginał 
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Faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej 

Faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny zostać sprawdzone pod 
względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone przez upoważnioną osobę  
z danej jednostki. 

Osoby zatwierdzające i sprawdzające dokument księgowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
W związku  z powyższym osoby te powinny podpisać się czytelnym podpisem lub umieścić imienną 
pieczątkę w opisie dokumentu. 

Przedłożone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej muszą posiadać 
wszystkie cechy dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości, tj.: 

„Art. 21. 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:  

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;  

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;  

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;  

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę 
sporządzenia dowodu;  

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;  

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych 
przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych 
(dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.  

7) uchylony 

1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli 
wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.  

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych 
wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.  

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę 
polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik 
przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych 
zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia 
potwierdza odpowiedni wydruk.  

4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa 
własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób,  
o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. 
Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być 
odtworzone mechanicznie.  

5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie 
na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.” 

Opis dokumentu 

Opis dokumentu księgowego – powinien zawierać: 
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a) jeśli nie wynika to z treści faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej 
(np. gdy treść jest zbyt ogólna) - krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek. Dodatkowo 
jeżeli kwalifikowalna jest jedynie część wydatku, którego dotyczy opisywany dokument, w każdym 
przypadku należy w opisie zawrzeć informację na ten temat, wraz ze wskazaniem, jaka część 
wydatku i według jakiego klucza podziału została uznana za kwalifikowalną (np. jaki % wydatków 
jest kwalifikowany); 

b) numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy z Wykonawcą,  
z tytułu którego poniesiono wydatek; 

c) numer umowy o dofinansowanie (np. POIS.05.01.00-00-111/12-00); 

d) numer zadania / zadań zgodnie z HRP, w ramach którego/których poniesiono wydatek 
(w przypadku, gdy dany wydatek dotyczy więcej niż jednego zadania, należy podać numery 
wszystkich zadań wraz z przyporządkowaną do nich odpowiednią kwotą kwalifikowalną); 

e) w przypadku państwowych jednostek budżetowych – kod klasyfikacji budżetowej; 

f) kategorię i podkategorię wydatku zgodnie z listą kategorii wydatków zawartą w objaśnieniu 
dotyczącym wypełniania punktu 9 wniosku o płatność na str. 43 (np. Zarządzanie projektem, w tym 
koszty ogólne); 

g) jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie/odebranie robót/usług/dostaw 
(protokół odbioru) – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data sporządzenia), chyba że są 
zamieszczone na dokumencie księgowym; 

h) kwotę wydatków kwalifikowanych z wyszczególnieniem VAT; 

i) w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs, po którym przeliczono jej wartość, 
na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych. 

 

Pozostałe elementy opisu mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce, która będzie stanowiła 
załącznik do danego dokumentu księgowego. W tym przypadku na kartce tej należy dodatkowo podać 
numer faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, którego ona dotyczy. 
Przykładowy opis został umieszczony w załączniku nr 5 do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku 
beneficjenta o płatność ramach POIiŚ. Opis dokumentu powinien być trwale spięty z dokumentem 
źródłowym. Opis dokumentu księgowego powinien być podpisany przez osobę sporządzającą lub/i 
akceptującą wraz z aktualną datą. Należy przygotowywać tylko jeden (oryginalny) opis do dokumentu 
księgowego. W przypadku potrzeby anulowania opisu do dokumentu księgowego należy go 
przekreślić i dopisać „anulowano” Anulowany opis należy przechowywać wraz z dokumentem 
księgowym i aktualnym opisem. W sytuacji dokonywania poprawek na opisach należy przekreślić 
nieprawidłowy zapis, następnie umieścić prawidłowy zapis oraz parafę osoby wprowadzającej korektę 
i datę dokonania poprawy (postępowanie zalecane przez IW). Jeżeli Beneficjent ponownie drukuje 
opis uwzględniający uwagi, zalecane jest umieszczanie na wydruku bieżącej daty sporządzenia oraz 
zatwierdzenia opisu.  

UWAGA! Na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości 

dowodowej musi znaleźć się numer umowy o dofinansowanie. Ponadto w sytuacji, gdy kwota 

wydatku uznanego za kwalifikowany jest niższa niż wartość faktury lub dokumentu księgowego 

o równoważnej wartości dowodowej – należy także podać kwotę wydatków kwalifikowanych  

z wyszczególnieniem VAT (chyba, że różnica ta wynika jedynie z tego, że VAT jest 

niekwalifikowalny).  
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Należy pamiętać, że kwoty wydatków przedstawionych na opisach powinny się sumarycznie równać 
wydatkom kwalifikowanym poniesionych w ramach projektu.  

Na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego NIE NALEŻY umieszczać informacji „sfinansowano 
ze środków CKPŚ”. 

UWAGA! Jeśli na umowę, na podstawie której poniesiono wydatki przedstawiane we wniosku  
o płatność, została nałożona korekta finansowa, to na opisie dokumentu księgowego oraz w pkt 9 
WOP należy podać zarówno kwotę wydatków kwalifikowalnych pierwotnie zadeklarowanych przez 
beneficjenta jak i kwotę pomniejszoną o korektę. Uzupełnienie na opisie kwoty wydatków 
kwalifikowalnych po korekcie powinno być opatrzone parafką osoby dokonującej uzupełnienia i datą. 
W tabeli 9 WoP Beneficjent powinien podawać kwoty wydatków kwalifikowalnych PRZED korektą. 
Korekty WoP dokonuje w tym przypadku IW. Informacje wprowadzone w punkcie 13 WOP powinny 
być zgodne z kwotami przedstawionymi w pkt 9. 

 

Umowa, protokół 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania... wydatki powyżej 2000 zł netto (a w przypadku form 
podnoszenia kwalifikacji tj. szkoleń/studiów powyżej 5000 zł netto) powinny zostać poniesione  
na podstawie pisemnych umów. Wraz z wnioskiem o płatność należy przedłożyć umowę, zawsze gdy 
została ona zawarta (nawet dla wydatków poniżej 2000 zł). Umowa powinna być kompletna - tzn. 
zawierać wszystkie załączniki do umowy.  

Należy również przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi / dostarczenie dostawy itp.  
tj. np. protokół odbioru.  

 

Dowód zapłaty 

Dowodem zapłaty jest: 

a) wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wypłaty lub tzw. historia rachunku  
lub potwierdzenie dokonania/zrealizowania przelewu 

 

UWAGA! Beneficjent dokonując płatności na rzecz wykonawców w tytule przelewu powinien 

podać nr faktury (lub innego dokumentu księgowego), z tytułu której dokonywana jest płatność. 

Dobra praktyka: Jeśli Beneficjent przedłożył umowę i protokół odbioru wraz z wcześniejszym 

wnioskiem o płatność, w piśmie przewodnim należy wskazać nr WOP oraz nr pozycji przy której 

dokumenty zostały załączone. Należy również podać lokalizację ewentualnych załączników  

do umów czy aneksów, jeśli nie zostały przedstawione łącznie z pierwotną umową. 

UWAGA! Dodatkowo, gdy projekt również jest współfinansowany ze środków finansowych 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oryginałach faktur 

i innych dowodach księgowych należy umieścić zapis:  

„sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr [---] w kwocie ogółem [---],  

co stanowi …% kosztów kwalifikowanych, w tym : 

- kosztów / wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie [----],  

- kosztów / wydatków bieżących (nieinwestycyjnych) w kwocie [----]”. 
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W przypadku braku powyższych informacji należy załączyć oświadczenie wskazujące numer faktury, 
której przelew dotyczy lub dokonać tego na wyciągu bankowym wraz z podpisem i datą. Jest  
to niezbędne dla celów przyporządkowania kopii dowodów zapłaty do odpowiednich faktur (lub 
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej). 

W przypadku płatności za faktury wyrażone w walucie innej niż PLN, jeżeli na dokumencie 
potwierdzającym dokonanie zapłaty nie widnieje kurs walutowy, należy załączyć dodatkowy dokument 
zawierający taką informację. Dokumentem uzupełniającym może być również polecenie przelewu 
przyjęte przez bank do realizacji, jeżeli na wyciągu bankowym/historii rachunku/potwierdzeniu 
dokonania płatności nie podano wymaganych powyżej szczegółów płatności. 

W przypadku wielostronicowych wyciągów bankowych z rachunku bankowego do wniosku o płatność 
należy dołączyć strony zawierające: nazwę banku i właściciela rachunku bankowego, numer wyciągu 
bankowego, saldo początkowe oraz saldo końcowe oraz strony dotyczące operacji związanych  
z realizowanym projektem. 

Dodatkowo w przypadku rozliczania środków z otrzymanej zaliczki należy załączać do WOP 
historię rachunku bankowego za okres w jakim wydatki zostały poniesione. 

Akceptowane jako dowód zapłaty są raporty generowane przez BGK zawierające dane tożsame  
z informacjami zawartymi na wyciągach bankowych. Raporty te należy opatrzyć pieczątką 
Beneficjenta, datą oraz podpisem. 

 

b) w przypadku płatności na konto komornika - „Zajęcie wierzytelności”; 

c) w przypadku płatności gotówkowych jako dokument potwierdzający dokonanie płatności 
należy rozumieć: 

 fakturę lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z oznaczeniem,  
iż zapłacono gotówką lub 

 dokument „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa wypłaci” (KW) wraz z raportem kasowym. 
Dokumenty powinny zawierać odniesienie do faktury (lub innego dokumentu księgowego), 
jak również wskazywać datę dokonania płatności. Jeżeli nie jest możliwe aby KP/KW 
zawierały odniesienie do faktury, konieczne jest zamieszczenie informacji o numerach 
KP/KW w jej opisie. 

W przypadku deklarowania wydatków sfinansowanych w ramach przekazanej zaliczki, jeśli Beneficjent 
przekazał równowartość kwoty do zapłaty w części niekwalifikowanej na rachunek wskazany  
w umowie o dofinansowanie służący do obsługi zaliczki, a następnie z tego rachunku dokonał 
płatności na rzecz wykonawcy - dodatkowo przedłożyć należy potwierdzenie dokonania przelewu 
stanowiącego zasilenie rachunku zaliczkowego. 

W przypadku deklarowania wydatków sfinansowanych w ramach przekazanej zaliczki, jeśli Beneficjent 
dokonał płatności ze środków własnych, a następnie „zrefundował” kwalifikowalną część wydatku 
przelewając środki z rachunku zaliczkowego na rachunek własny – dodatkowo należy załączyć 

UWAGA! Dowody zapłaty sporządzane w postaci wydruku elektronicznego uznawane  

są za oryginały i nie ma konieczności ich poświadczania za zgodność oryginałem. 

Są to dowody opatrzone formułą np. „Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. 

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 r., 

poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla” lub zawierające 

informację wskazującą na wygenerowanie dowodu z systemu elektronicznego. 



55 

 

potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku zaliczkowego na rachunek środków własnych. Należy 
przy tym zapewnić odpowiednią ścieżkę audytu, tzn. z dokumentu potwierdzającego dokonanie 
przelewu z rachunku zaliczkowego na rachunek środków własnych powinien jasno wynikać powód 
przelewu, tj. refundacja konkretnego wydatku identyfikowanego poprzez numer faktury (lub 
dokumentu o równoważnej wartości dowodowej) dokonanego ze środków własnych. 

Oświadczenia 

W celu zapewnienia prawidłowości rozliczenia wydatków oraz zweryfikowania dodatkowych informacji, 
które nie wynikają bezpośrednio z dokumentów księgowych przedstawionych we wniosku o płatność, 
niezbędne jest przedłożenie zestawu oświadczeń Beneficjenta, zgodnie ze spisem z rozdziału 7.8  
str. 49. 

Oświadczenia powinny być składane w oryginałach, podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie  
z kartą wzorów podpisów. 

Karta podpisów 

Karta wzorów podpisów (załącznik nr 8 do Poradnika) – powinna zawierać podpisy osób, które 
podpisują WOP wraz z załącznikami i oświadczeniami do WOP oraz poświadczają dokumenty  
za zgodność z oryginałem. Kartę wystarczy złożyć jednorazowo, wraz z pierwszym WOP.  
W przypadku zmiany danych osób ujętych w Karcie, należy przedłożyć zaktualizowany dokument 
wraz z informacją, czy poprzednia wersja karty zachowuje aktualność czy traci ważność (w całości lub 
w zakresie konkretnych osób). 

Metodologia kosztów ogólnych  

Informację na temat proporcji kwalifikowania kosztów ogólnych wystarczy przedłożyć jednorazowo 
wraz z pierwszym WOP rozliczającym koszty ogólne projektu. Kalkulacja tych kosztów musi być 
oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub projektu tego 
samego typu albo należycie uzasadnionej, rzetelnej i bezstronnej metodologii, zgodnie z którą koszty 
te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio 
z realizacją projektu w stosunku do całości tych kosztów ponoszonych przez Beneficjenta w ramach 
jego działalności. W przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie metodologię należy zaktualizować. 

Lista stanowisk pracy 

W przypadku rozliczania w projekcie wynagrodzeń, jako załącznik do listy płac należy przedłożyć 
Zestawienie stanowisk pracy zawiązanych z projektem (załącznik nr 12a do Poradnika). 

Na potrzeby rozliczenia wynagrodzeń dopuszcza się przedstawianie listy stanowisk pracy 
z pominięciem wskazywania imienia i nazwiska pracownika. Wówczas zamiast imienia i nazwiska 
należy przedstawić kod stanowiska pracy, a w dodatkowej kolumnie umieścić numer i datę 
wystawienia listy płac, której dane wynagrodzenie dotyczy. Na przedkładanej kopii dokumentu 
źródłowego (lista płac) należy ukryć („zamazać”) imię i nazwisko pracownika oraz dopisać kod 
stanowiska zgodny z wyżej wymienioną listą stanowisk pracy. Wprowadzone informacje powinny 
zostać opatrzone parafą upoważnionej osoby i datą. Podczas dokonywania płatności, w tytule 
płatności należy zamiast imienia i nazwiska wskazać kod stanowiska zgodny z wyżej wymienioną listą 
stanowisk pracy. Niedopuszczalne jest ręczne dopisywanie ww. kodu stanowiska w tytule płatności – 
konieczne jest przedstawienie oświadczenia. Powyższą informację należy umieszczać w trakcie 
dokonywania zapłaty. 

W przypadku gdy % zaangażowania pracowników w projekt jest różny w każdym miesiącu, można 
rozliczać wynagrodzenia na podstawie kart czasu pracy. W takim przypadku należy załączyć 
Zestawienie stanowisk pracy związanych z projektem w przypadku stosowania kart czasu pracy 
(załącznik nr 12b do Poradnika). 
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 Nie ma obowiązku załączenia prowadzonych kart czasu pracy do wniosku o płatność, jednakże IW 
może o nie dodatkowo poprosić.  

Dodatkowe informacje - załącznik nr 14 

Dla celów prawidłowego monitorowania realizacji projektu niezbędne jest przedłożenie dodatkowych 
informacji w formie załącznika nr 14 do Poradnika.  

Układ tabeli odpowiada układowi tabeli 9 wniosku o płatność, jednak zawiera dodatkowe kolumny. 
Wszystkie dane w kolumnach 1 - 10 oraz numeracja pozycji muszą być tożsame z tabelą 9 
wniosku o płatność.  

 

W kolumnie 12 należy podać numer umowy z wykonawcą i jeśli dotyczy aneksów do umowy,  
na podstawie której poniesiono dany wydatek. W kolumnie 13 należy podać daty umowy i aneksów.  

W kolumnie 14, jeśli dotyczy należy podać wartość wydatku niekwalifikowalnego w ramach projektu. 
Należy uwzględnić wyłącznie wydatki związane z projektem, zaplanowane w kwocie wydatków 
OGÓŁEM w umowie o dofinansowanie (np. niekwalifikowalny VAT). Informacje z tej kolumny powinny 
być spójne z informacjami z tabeli 13 wniosku o płatność  podawanymi narastająco (kolumna 4 pkt 13 
WOP). W sytuacjach wyjątkowych, gdy projekt przewiduje wydatki niekwalifikowane nie związane  
z żadną z pozycji (dokumenty księgowe w całości niekwalifikowalne, ale związane z projektem) można 
je wykazać w dodatkowych wierszach pod tabelą, wypełniając kolumny 5, 11 i 14. 

 

 

7.9 Procedura weryfikacji wydatków do 3000 zł netto 

Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach V priorytetu POIiŚ, instytucje 
zarządzające programem, tj. MRR i MŚ, opracowały uproszczone zasady weryfikacji Wniosków  
o Płatność w zakresie wydatków nieprzekraczających 3 000 zł netto. 

Nowe zasady weryfikacji obowiązują dla wniosków o płatność złożonych za okres sprawozdawczy 
kończący się 31 października 2013 r. lub później. Beneficjenci składający WOP zgodnie z nową 
procedurą są zobowiązani do przedłożenia załącznika nr 16 do poradnika. 

 

UWAGA!  Od 01.10.2013r. dotychczasowa procedura weryfikacji wydatków kwalifikowalnych ≤ 1 

000 zł na podstawie zestawienia wydatków traci ważność. 

UWAGA! Jako wydatki niekwalifikowalne w projekcie należy traktować wyłącznie wydatki 

związane z projektem. To znaczy np. w przypadku list płac lub kosztów ogólnych, gdy tylko część 

kwoty brutto dokumentu dotyczy projektu (np. tylko 2 z 10 osób z listy płac są zaangażowane  

w projekt, tylko 10% czynszu dotyczy realizacji projektu), pozostałej części kwoty brutto nie 

należy wykazywać w kolumnie 14. 

 

UWAGA! W przypadku  gdy dany dokument (pozycja) dotyczy więcej niż jednego zadania,  

w kolumnach 5, 8, 10, 11 i jeśli dotyczy 14 należy podać informację odnośnie każdego zadania  

w osobnym wierszu - (w pozostałych kolumnach wiersze dotyczące jednej pozycji należy scalić, 

bądź pozostawić puste, aby nie powielać danych w zestawieniu). 
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Nowa procedura ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki: 

 dla projektów, w których rozliczono minimum 3 wnioski o płatność, 

 dla projektów, w których nie występują istotne problemy przy rozliczaniu wydatków, 

 dla wniosków o płatność zawierających powyżej 25 pozycji. 

Podstawowe zasady zmienionej procedury weryfikacji WOP: 

 Dla wydatków powyżej 3 000 zł netto należy dołączać komplet wymaganych dokumentów. 

 Wydatki kwalifikowalne w kwocie ≤ 3 000 zł netto: 

 jeśli stanowią nie więcej niż 70% wszystkich pozycji WOP, są weryfikowane  
na podstawie zestawienia wydatków w pkt 9 WOP (nie należy dołączać dokumentów  
do tych pozycji). 

 Jeśli stanowią ponad 70% pozycji w WOP, weryfikacja dokumentów jest prowadzona  
na próbie (Beneficjent zostanie poproszony o przedłożenie dokumentów dotyczących 
min. 15% wydatków, wybranych losowo przez IW). Jeśli zostaną stwierdzone liczne  
i/lub znaczące błędy w przesłanej dokumentacji, badana próba będzie zwiększona –  
w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet do 100%. 

 

Weryfikacja całej dokumentacji finansowej może nastąpić w ramach kontroli projektu na miejscu, 
zgodnie z rocznym planem kontroli CKPŚ lub w uzasadnionych przypadkach, w ramach kontroli 
doraźnej. 

 

Procedura nie będzie miała zastosowania: 

 dla projektów nowych (decyzja o możliwości zastosowania tej procedury będzie podejmowana 
przez IW po prawidłowym rozliczeniu minimum 3 wniosków o płatność), 

 w przypadku projektów, w których występują istotne problemy w rozliczaniu wniosków  
o płatność (w tym przypadku IW podejmuje decyzję o odstąpieniu od stosowania procedury 
uproszczonej), 

 dla wniosków o płatność zawierających do 25 pozycji, 

 dla wydatków, w których stwierdzono nieprawidłowości (np. nałożono korekty na umowy), 

UWAGA! Procedura nie obejmuje wydatków kwalifikowalnych poniżej 3000 zł jeśli stanowią one 

część faktury opiewającej na wyższą kwotę (np. faktura na kwotę 5000 zł netto, kwalifikowalne 

jest 2500 zł – wydatek taki nie jest objęty uproszczoną procedurą). 

UWAGA! Beneficjent ma obowiązek właściwego opisywania, ewidencjonowania i archiwizowania 

poniesionych wydatków zgodnie z zasadami POIiŚ, niezależnie od ich wysokości. Niedopełnienie 

wszystkich obowiązujących zasad może nieść skutki finansowe w postaci korekt wydatków. 

Beneficjenci potwierdzają posiadanie kompletu prawidłowej dokumentacji składając 

stosowne oświadczenie (zał. nr 16 do Podręcznika). 
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 dla wydatków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości  
(IW może wezwać Beneficjenta do załączenia do WoP dokumentacji dla faktur budzących 
wątpliwości co do ich kwalifikowalności lub zgodności z wytycznymi POIiŚ) 

Beneficjenci zobowiązani są w tych przypadkach do załączenia do wniosku o płatność kompletu 
dokumentów wymaganych do rozliczenia przedstawionych wydatków. Dotyczy to także 
Beneficjentów, którzy wcześniej byli zwolnieni z przedstawiania dokumentacji do wydatków 
kwalifikowalnych poniżej 1000 zł. 

7.10 Dokumentowanie wydatków 

7.10.1 Wynagrodzenia osobowe 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko wydatkami osobowymi są koszty wynagrodzenia (wszystkich składników 
wynagrodzenia) pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo 
mianowania, ponoszone przez pracodawcę, za okres, w którym pracownik wykonywał pracę związaną 
z projektem, w tym regulaminowych dodatków, nagród oraz premii) w szczególności: płaca 
zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatki za stopień służbowy, składka  
na ubezpieczenia społeczne, składka na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, nagrody, premie (z wyłączeniem nagród jubileuszowych), inne dodatki  
do wynagrodzeń wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w odniesieniu do dodatków 
wynikających z regulaminu instytucji – z regulaminu bądź innych dokumentów powiązanych 
z regulaminem, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy w skutek choroby, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze 
pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę; wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych, jeżeli w danej instytucji wszystkich pracowników obowiązują jednakowe zasady w tym 
zakresie, a praca w godzinach nadliczbowych jest odpowiednio rejestrowana. 

Natomiast za wydatki niekwalifikowalne będą uznane w szczególności następujące elementy 
wynagrodzenia: ekwiwalent urlopowy, zasiłki i inne świadczenia finansowane ze środków ZUS  
(np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, opiekuńczy oraz wyrównawczy), zasiłki finansowane  
z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek rodzinny), zasiłek chorobowy, odpisy na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowane z ZFŚS (np. wczasy „pod gruszą”, bony 
żywieniowe, dopłaty do stołówki, itp.), odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, składki  
na PFRON. 

Wydatki związane z wynagrodzeniami mogą być rozliczane w WOP po zapłaceniu wszystkich 
składników wynagrodzenia (wynagrodzenie netto, składki ZUS, podatek dochodowy od osób 
fizycznych). Wydatek poniesiony na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi należy 
przedstawić w ramach jednej pozycji tabeli z pkt 9. 

W przypadku, gdy w projekt zaangażowane są osoby, które na realizację zadań związanych  
z projektem poświęcają tylko część swojego czasu pracy, niezbędne jest określenie właściwej 
proporcji zaangażowania pracowników w opisach stanowisk lub zakresach obowiązków  
albo prowadzenie precyzyjnych kart czasu pracy. Nie ma obowiązku przedkładania opisów  
stanowisk / zakresów obowiązków i kart czasu pracy, jednak IW może o nie dodatkowo poprosić.  

 

Dobra praktyka: Dla celów kontroli na miejscu zaleca się prowadzenie ewidencji spraw, którymi 

dany pracownik się zajmował.  
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Dodatek specjalny / zadaniowy do wynagrodzenia może być kwalifikowalny w proporcji, w jakiej 
pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją projektu (np. dodatek specjalny  
o wartości 500,00 zł, proporcja zaangażowania pracownika w realizację projektu wynosi 25% - w tym 
przypadku wydatek kwalifikowalny wynosi 125,00 zł).  

W celu rozliczania w projekcie wyłącznie dodatku zadaniowego bez wynagrodzenia podstawowego, 
należy uzyskać indywidualną zgodę IZ. Po uzyskaniu ww. zgody nadal za kwalifikowalną zostanie 
uznana kwota nie przekraczająca wartości referencyjnej wynikającej z proporcji zaangażowania 
pracownika w projekt, liczona zgodnie z wzorem: 

Wartość referencyjna = (wynagrodzenie podstawowe za okres x + wszystkie dodatki i premie  
za okres x) * % zaangażowania pracownika w projekt w okresie x 

W każdym przypadku proporcja zaangażowania pracownika w projekt musi wynikać z dokumentu 
podpisanego przez pracownika i pracodawcę: zakresu obowiązków lub opisu stanowiska. Ponadto 
z regulaminu wynagradzania powinny wynikać precyzyjne zasady przyznawania dodatków, 
obowiązujące w odniesieniu do wszystkich pracowników. Brak precyzyjnego zapisu dotyczącego 

UWAGA! W przypadku określania poziomu zaangażowania pracownika w projekt realizowany 

w ramach PO IiŚ należy pamiętać aby % ten był rzeczywisty w stosunku do wykonywanych 

zadań w ramach projektu oraz zaokrąglony maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwota kwalifikowalna powinna być wyliczona w oparciu o % zaangażowania pracownika 

w projekt i wartość wynagrodzenia brutto. 

Niewłaściwe jest wyliczenie kwoty kwalifikowalnej od kwoty założonej na etapie przygotowania 

projektu dla danego pracownika i dzielonej przez kwotę brutto. 

JAKO PUNKT WYJŚCIA NALEŻY PRZYJĄĆ % ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA  

A NIE KWOTĘ. 

Przykład 10: Metoda obliczania proporcji jest niezbędna do kalkulowania kosztów 

wynagrodzeń pracowników, którzy nie poświęcili całego czasu pracy na realizację projektu. 

Należy zatem oszacować liczbę dni całego czasu pracy pracownika w miesiącu, w którym 

pracował na rzecz projektu. 

Prace wykonywane były w miesiącu lipcu 

Dni kalendarzowe w miesiącu lipcu = 31 dni 

Święta = 0 dni 

Soboty i niedziele = 8 dni 

Razem dni robocze = 23 dni 

Obliczenie godzin, które pracownik przepracował w miesiącu lipcu 

Godziny robocze 23 dni * 8 godzin = 184 godziny 

Kalkulacja części wynagrodzenia, które będzie rozliczone w projekcie 

Pracownik prowadził w miesiącu lipcu 20 godzin szkoleń 

Proporcja czasu pracy ogółem do czasu pracy przy realizacji projektu. 

20 godzin / 184 godziny = 10,87 % 

Kalkulacja kosztów wynagrodzenia, które będzie rozliczone w projekcie. 

Wynagrodzenie brutto + składki ZUS (pracodawcy) pracownika w miesiącu lipcu wyniosło  

4 550,00 PLN, z czego 10,87 % swojego czasu pracy spędził pracując na rzecz projektu. 

Koszty te wynoszą 4 550,00 * 10,87% = 494,58 PLN 
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dodatku w regulaminie wynagradzania może być podstawą uznania go przez IW za wydatek 
niekwalifikowalny. Jeżeli w konkretnym stanie faktycznym konstrukcja dodatku specjalnego 
rzeczywiście wzbudzałaby wątpliwości, co do czytelności i intencji zapisów, może zostać 
przeprowadzona analiza w celu wykluczenia nieuzasadnionego uprzywilejowania pracowników 
wdrażających projekt finansowany z PO IiŚ. 

Przy dokumentowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe, należy załączać co najmniej: 

a) Oświadczenie Beneficjenta, że deklarowane wynagrodzenia są związane z pracą wykonywaną na 
rzecz projektu realizowanego w ramach PO IiŚ  - do każdego WOP (załącznik nr 9 do Poradnika). 

b) Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzeń (załącznik nr 10 a do Poradnika). 

c) Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń (załącznik nr 11a do Poradnika). 

d) Listę stanowisk pracy, w odniesieniu do których wynagrodzenia są deklarowane jako 
kwalifikowalne wraz ze wskazaniem, w jakiej proporcji pracownik na danym stanowisku pracy 
poświęca swój czas na realizację zadań związanych z PO IiŚ oraz ze wskazaniem kwalifikowalnej 
kwoty wynagrodzenia. Wzór stanowi załącznik do niniejszego podręcznika (do każdego WOP): 

 załącznik nr 12a do Poradnika – w przypadku rozliczania wynagrodzeń według proporcji 
zaangażowania pracownika w projekt 

 załącznik 12b do Poradnika – w przypadku rozliczania wynagrodzeń na podstawie kart czasu 
pracy. 

e) Listę płac - Listy płac mogą wskazywać same stanowiska pracy (bez nazwisk), ale w sposób, 
pozwalający na jednoznacznie zidentyfikowanie stanowisk finansowanych w ramach projektu  
(do każdego WOP). 

f) Oświadczenie w sprawie ilości zawartych umów o pracę przez pracownika (załącznik nr 15  
do Poradnika)  

Należy pamiętać, iż w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy o pracę z tym samym 
pracownikiem, przy czym nie wszystkie umowy dotyczą zadań związanych z projektem,  
za kwalifikowalne mogą być uznane jedynie wydatki poniesione w związku z realizacją umów  
na zadania związane z zarządzaniem projektem PO IiŚ. W  takim przypadku na potrzeby rozliczenia  
w ramach PO IiŚ, należy wszystkie umowy o pracę traktować łącznie (z wyłączeniem wynagrodzenia 
uzyskiwanego w ramach realizacji prac „siłami własnymi”), analogicznie do przypadku, gdyby była to 
jedna umowa, a kwalifikowalna wartość wynagrodzenia pracownika rozliczana w ramach PO IiŚ  
nie może przekraczać wartości referencyjnej, obliczanej według wzoru w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegóły 
zostały opisane w rozdziale 6.2 Wytycznych, Podrozdział 2 - Zarządzanie projektem.  

7.10.2 Wynagrodzenia bezosobowe 

Wydatki związane z wynagrodzeniami mogą być rozliczane w WOP po zapłaceniu wszystkich 
składników wynagrodzenia (wynagrodzenie netto, składki ZUS, podatek dochodowy od osób 
fizycznych). Wydatek poniesiony na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi należy 
przedstawić w jednym wierszu (pozycji). 

W przypadku umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie lub o dzieło) rozliczenie wydatków powinno 
następować na podstawie rachunku do umowy zlecenie/ o dzieło lub faktury VAT. W przypadku 
sporządzania list płac do umów cywilnoprawnych należy załączyć je jako dokumenty dodatkowe  
do odpowiedniego rachunku, szczególnie w sytuacji, kiedy na rachunku brakuje wyliczeń 
wynagrodzenia netto oraz pochodnych do ZUS i US. 
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W sytuacji gdy dla kilku rachunków (w tym dla umowy zlecenia, lub umowy o dzieło) zostaje stworzona 
przez Beneficjenta tylko jedna lista płac (która zawiera łącznie określoną liczbę rachunków do umowy 
zlecenia, bądź umowy o dzieło, z danego okresu – dodatkowo lista ta zostaje zaksięgowana i posiada 
jeden nr księgowy zgodny dla wszystkich rachunków) istnieją dwa rozwiązania: 

 załączenie wydruku zbiorczego z listy płac jako dokumentu pomocniczego i wykazanie tylko 
tego dokumentu jako jednej pozycji w tabeli pkt. 9 WOP; 

 wskazanie w tabeli pkt. 9 WOP różnych rachunków (z jednej listy płac) w oddzielnych 
pozycjach, z tym samym numerem księgowym. 

Przy dokumentowaniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, należy załączać co najmniej:  

a) Oświadczenie Beneficjenta, że deklarowane wynagrodzenia są związane z pracą wykonywaną 
na rzecz projektu realizowanego w ramach PO IiŚ (do każdego WOP) (załącznik nr 9  
do Poradnika), w tym oświadczenie, czy dana umowa cywilnoprawna została zawarta  
z pracownikiem etatowym Beneficjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie  
w wyjątkowych przypadkach, opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  
w ramach POIiŚ ( rozdz.6.2 pkt. n ), zatem wydatki będą podlegały szczegółowej kontroli pod 
kątem kwalifikowalności, w tym konsultacji z IP. Oświadczenie w sprawie składek ZUS  
od wynagrodzeń (załącznik nr 10 b do Poradnika). 

b) Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń (załącznik nr 11 b  
do Poradnika). 

c) Rachunek wykonawcy 

d) Listę płac (jeżeli sporządzono). Listy płac mogą wskazywać same stanowiska pracy – bez 
nazwisk, ale w taki sposób, aby można było jednoznacznie zidentyfikować stanowiska 
finansowane w ramach projektu (do każdego WOP). 

e) Umowę zlecenie lub o dzieło wraz z protokołem odbioru prac (jeśli był wymagany daną umową) 

 

7.10.3 Koszty ogólne (np. czynsz, energia elektryczna i cieplna itp.): 

Kalkulacja tych kosztów musi być oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego 
projektu lub projektu tego samego typu albo należycie uzasadnionej, rzetelnej i bezstronnej 
metodologii, zgodnie z którą koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów 
ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu w stosunku do całości tych kosztów 
ponoszonych przez Beneficjenta w ramach jego działalności. Metodologię należy przedłożyć 
jednorazowo, wraz z pierwszym WOP rozliczającym poniesione wydatki. W przypadku wystąpienia 
zmian w tym zakresie metodologię należy zaktualizować. 

7.10.4 Rozmowy telefoniczne 

Jeżeli dany aparat telefoniczny wykorzystywany jest wyłącznie do celów danego projektu, 
kwalifikowalny będzie wydatek związany z rachunkiem telefonicznym w całości dotyczącym tego 
właśnie aparatu. Jeśli natomiast dany aparat wykorzystywany jest również w celach innych niż 
związane z projektem, konieczne jest przedstawienie racjonalnego klucza, według którego możliwe 
będzie kwalifikowanie wydatków w odpowiedniej proporcji w stosunku do rachunku telefonicznego  

UWAGA! Wydatki związane z zaangażowaniem w projekt osób fizycznych na podstawie umów 

cywilno-prawnych, podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, a jeśli Beneficjent nie jest zobowiązany do jej stosowania: zasadom art.70 KC. 
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za dany miesiąc. Należy pamiętać, że kwalifikowalne będą wydatki w racjonalnej wysokości. IW może 
kontrolować zasadność wykonanych połączeń.  

7.10.5 Wyjazdy służbowe, paliwo 

Należy przedłożyć: 

a) Delegację wraz z rozliczeniem i załączonymi dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie  
za koszty podróży, np. bilety, paliwo, koszty transportu lokalnego; 

b) Inne dokumenty źródłowe, np. umowa pracodawcy z pracownikiem dotycząca wykorzystania 
samochodu prywatnego pracownika; 

c) Ewidencja przebiegu pojazdu (jeśli dotyczy). 

Wydatki na zakup paliwa, poniesione tylko w ramach podróży służbowej na transport samochodem 
służbowym, nie zakupionym w ramach projektu mogą być uznane za kwalifikowalne pod 
następującymi warunkami: 

 ww. wydatek jest rozliczany w ramach podróży służbowej, która jest zgodna z celami projektu, 
czyli związanej wyłącznie z realizacją projektu, oraz jest zgodna z umową o dofinansowanie. 
Oznacza to, że wydatki na podróże służbowe muszą być wskazane w umowie  
o dofinansowanie wraz ze wskazaniem, jakiego zadania dotyczą; 

 ww. wydatki muszą być właściwie udokumentowane. Nie jest dopuszczalne kwalifikowanie  
ww. wydatku wyłącznie na podstawie faktury VAT za paliwo. Do weryfikacji należy przedstawić 
ewidencję przebiegu pojazdu. Dodatkowo w opisie do faktury VAT dokumentującej zakup 
paliwa należy szczegółowo wskazać i opisać cel wykorzystania samochodu i numer polecenia 
służbowego; 

 ww. wydatki muszą być poniesione w racjonalnej wysokości – w stosunku do powszechnie 
obowiązujących standardów i cen – oraz wyliczone i rozliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami przyjętymi w danej jednostce. 

W związku z powyższym, pod warunkiem właściwego udokumentowania, wydatki poniesione  
na paliwo do samochodu służbowego niezakupionego w ramach projektu, które zgodnie 
z wcześniejszym stanowiskiem MRR musiały zostać uznane przez IW za wydatki niekwalifikowalne, 
mogą zostać ponownie przedstawione do rozliczenia w kolejnych wnioskach o płatność (w takim 
przypadku należy podać stosowną informację w piśmie przewodnim do WOP -  patrz str. 41). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, gdy przenośnym środkiem trwałym jest samochód, który jest 
elementem procesu technologicznego (w V POIŚ można interpretować „proces technologiczny” 
jako działania bezpośrednio dotyczące realizacji projektu), to w przypadku wydatków poniesionych  
na paliwo, ubezpieczenie, koszty napraw i przeglądów mogą wystąpić następujące sytuacje: 

1. samochód jest wykorzystywany tylko po zakończeniu realizacji projektu – w takim przypadku 
koszty przeglądów, ubezpieczeń, paliwa itp., stanowiące wydatki operacyjne projektu, nie będą 
kwalifikowalne zgodnie z podrozdziałem 6.10 Wytycznych, 

2. samochód jest wykorzystywany zarówno w okresie realizacji projektu jak i po zakończeniu tego 
okresu. W takim przypadku: 

a)  wydatki poniesione w okresie realizacji projektu: 
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 na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu (OC) mogą być uznane za kwalifikowalne 
zgodnie z podrozdziałem 6.8 pkt 3 Wytycznych…, 

 na paliwo, naprawy i przeglądy mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile są zasadne ze 
względu na charakter projektu oraz pod warunkiem, że zostały przewidziane we wniosku  
o dofinansowanie oraz zatwierdzone w umowie o dofinansowanie. 

b)  ww. wydatki poniesione po zakończeniu realizacji projektu nie będą kwalifikowalne. 

3. samochód nie został zakupiony w ramach projektu i jest wykorzystywany w okresie realizacji 
projektu – w takim przypadku za kwalifikowalne można uznać wyłącznie koszty paliwa, zgodnie  
z informacją na str. 62. 

7.10.6 Szkolenie, konferencje, spotkania itp. 

W dokumentacji projektu Beneficjent powinien posiadać listę obecności uczestników, program, 
prezentowane materiały oraz ankiety / testy ewaluacyjne – dokumenty te mogą podlegać weryfikacji 
podczas kontroli projektu na miejscu lub na dodatkową prośbę Instytucji Wdrażającej podczas 
weryfikacji WOP.  

Koszty podróży uczestników, które związane są z ich udziałem w projekcie mogą być  wydatkiem 
kwalifikowalnym – w wysokości faktycznie poniesionej przez uczestników i należycie 
udokumentowanej. Należy przedstawić np. zestawienie biletów refundowanych. 

7.10.7 Wkład niepieniężny 

Należy przedłożyć dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych odzwierciedlające 
wysokość poniesionych kosztów i potwierdzone przez upoważnione osoby (z zastrzeżeniem wkładu 
niepieniężnego w postaci pracy wolontariuszy). 

W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci pracy wolontariuszy, należy przedłożyć umowę 
wolontariatu oraz karty prac wykonywanych przez poszczególnych wolontariuszy, potwierdzone przez 
pracodawcę. Karta pracy woluntariusza powinna zawierać co najmniej następujące informacje: data, 
wymiar godzinowy, zakres realizowanych zadań oraz uzasadnienie ich związku z projektem. 
Beneficjent powinien posiadać dokumentację umożliwiającą weryfikację wyceny pracy wolontariuszy.  

W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości należy dodatkowo przedłożyć operat szacunkowy potwierdzający,  
iż wartość wkładu niepieniężnego nie przekracza wartości rynkowej oraz akt notarialny (w przypadku 
wniesienia nieruchomości) lub dokument potwierdzający dysponowanie prawem użytkowania 
wieczystego (w przypadku wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). 

7.10.8 Amortyzacja 

 

UWAGA! Amortyzacja stanowi koszt i nie może być przedstawiona w celu rozliczenia zaliczki 

(ani zapłacona z rachunku bankowego dla potrzeb zaliczki), gdyż w tym przypadku nie nastąpiło 

faktyczne jej wykorzystanie poprzez wydatkowanie środków z konta Beneficjenta. W takiej 

sytuacji Beneficjent powinien ponieść wydatek z własnych środków na zakup środka 

trwałego/wartości niematerialnej lub prawnej dla którego będą kwalifikowalne tylko i wyłącznie 

odpisy amortyzacyjne i ubiegać się o refundację kosztów do wysokości poziomu dofinansowania 

zgodnego z umową o dofinansowanie. 
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Sposób rozliczania amortyzacji związany jest z zapisami w Szczegółowym Opisie Projektu (załącznik 
nr 5 do umowy (nr 4 dla PJB)). Zakwalifikowanie środka trwałego i forma amortyzacji zależy  
od przyjętej w jednostce Beneficjenta Polityki rachunkowości. Jeżeli zakupiony środek trwały należy 
do kategorii 2.5 lub 5 Szczegółowego opisu projektu to należy go rozliczyć w projekcie poprzez 
amortyzację. Jeżeli dokonany został jednorazowy odpis (bez względu na jego wartość), wtedy 
Beneficjent rozlicza ten wydatek na podstawie PK lub innego dokumentu księgowego 
potwierdzającego wartość poniesionego odpisu amortyzacyjnego. Podobnie należy postępować  
we wszystkich przypadkach gdy w projekcie rozliczana jest amortyzacja środka trwałego tj. np. gdy 
został przyjęty inny sposób amortyzacji np. liniowy. Rozliczenie amortyzacji za pomocą faktury jest 
nieprawidłowe, bowiem faktura potwierdza zakup, a nie poniesiony koszt. 

Wraz z dokumentem, na podstawie którego rozliczana jest amortyzacja, należy również załączyć: 

 opis do dokumentu, który został przedstawiony w tabeli 9; 

 fakturę zakupu środka trwałego (faktura musi być opisana na odwrocie w minimalnym zakresie 
zgodnie z wytycznymi POIiŚ, wraz z informacją, że koszt kwalifikowalny będzie rozliczony  
w projekcie poprzez odpisy amortyzacyjne lub jako odpis jednorazowy);  

 umowę na zakup środka trwałego; 

 protokół odbioru jeśli został sporządzony; 

 dowód zapłaty za środek trwały; 

 oświadczenie, iż zakup środka trwałego nie był finansowany ze środków dotacji krajowej ani 
wspólnotowej (nie dotyczy sytuacji, w której dotacja została przyznana na pokrycie wkładu 
własnego w ramach wkładu publicznego), w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania 
zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (dotyczy to sytuacji, w której Beneficjent kupuje 
środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce bądź nie może zrefundować kosztów zakupu) 
(załącznik nr 13 do Poradnika). 

W opisie do dokumentu przedstawiającego odpis amortyzacyjny, który został ujęty w tabeli 9 WOP 
należy dodatkowo zawrzeć informacje o: 

 numerze faktury zakupu środka trwałego; 

 numerze umowy na zakup środka trwałego i ewentualnie protokołu odbioru; 

 sposobie przyjętej amortyzacji (w przypadku zastosowania amortyzacji innej jak jednorazowa 
należy przedstawić metodologię obliczania danego odpisu amortyzacyjnego); 

 okresie za jaki została dokonana amortyzacja; 

Amortyzację w tabeli 9 WOP należy przedstawić następująco: 

kolumna 1: należy przedstawić nr dokumentu księgowego (np. Polecenie Księgowania lub wyciąg  
z ksiąg rachunkowych), który odzwierciedla wysokość poniesionych kosztów związanych  
z amortyzacją zakupionego na potrzeby projektu środka trwałego; 

kolumna 2: nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu księgowego (taki numer musi być widoczny  
na dokumencie księgowym – czyli na poleceniu księgowania lub wyciągu z ksiąg rachunkowych); 

kolumna 3: należy podać datę wystawienia dokumentu księgowego (może być to data dowodu  
lub data księgowania); 
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kolumna 4: należy podać taką samą datę jak w kolumnie 3 (w przypadku amortyzacji data zapłaty jest 
tożsama z datą księgowania); 

kolumna 5: oprócz standardowego opisu, należy podać dodatkowe informacje: za jaki okres jest 
amortyzacja, oraz jakiego środka trwałego ona dotyczy; 

kolumna 6: należy podać kwotę podsumowania dokumentu księgowego; 

kolumna 7: należy podać taką kwotę jak w kolumnie 6 (w przypadku amortyzacji nie podajemy kwoty 
podatku VAT); 

kolumna  8: należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych (kwota odpisu amortyzacyjnego, która 
zgodna jest z opisem do dokumentu); 

kolumna  9: w przypadku amortyzacji należy podać wartość 0,00zł; 

kolumna 10: należy podać kategorię wydatku zgodną z SOP. 

7.10.9 Opłaty 

Należy przedłożyć dowód zapłaty (np. wyciąg bankowy) wraz z opisem dokumentu oraz dokumenty, 
które nakładają obowiązek dokonania opłaty (np. taryfikator opłat i prowizji banku) przy zastrzeżeniu, 
iż prowizje związane z pozyskiwaniem przez Beneficjenta źródeł finansowania, jak również karne 
odsetki za nieterminowe płatności, nie stanowią wydatku kwalifikowanego. 

7.10.10 Kontrakty na dostawy 

Przy dokumentowaniu wydatków związanych z kontraktem na dostawy (np. zakup sprzętu) 
konieczne są: 

a) dokument(y) potwierdzający(e) zakres faktycznie dostarczonych dóbr – dokumenty te powinny 
być na tyle szczegółowe, aby można było zweryfikować, czy zakres przedmiotu dostawy jest 
zgodny z zakresem rzeczowym projektu określonym w umowie o dofinansowanie oraz 
kontraktem (w przypadku zobowiązania Beneficjenta do stosowania systemu rozliczania 
kontraktów, o którym mowa w załączniku 1b Zaleceń … , należy przedłożyć dokumenty 
wskazane w tym załączniku); 

b) przy zakupie sprzętu używanego - oświadczenie sprzedawcy, że dany sprzęt nie był 
współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat 
poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez Beneficjenta; 

c) dokumenty potwierdzające (OT) przyjęcie środka trwałego do użytkowania, że dostarczone 
dobra są własnością Beneficjenta lub innych podmiotów zgodnie z opisem struktury własności 
majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

Powyższy spis nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji. W przypadku innych wydatków zaleca się 
dokumentowanie wydatku zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. 

8. Współfinansowanie NFOŚiGW 

Zgodnie z zawartym pomiędzy CKPŚ i NFOŚiGW Porozumieniem w sprawie trybu współpracy przy 
wyborze i wdrażaniu projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Beneficjenci projektów współfinansowanych przez NFOŚiGW składają 
WOP do CKPŚ w jednym egzemplarzu.  
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Wniosek Beneficjenta o płatność wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy przygotować 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ oraz szczegółowymi instrukcjami zawartymi  
w niniejszym podręczniku. W piśmie przewodnim do WOP należy dodatkowo podać numer umowy 
z NFOŚiGW. Jest to wymóg formalny NFOŚiGW, którego niespełnienie powoduje konieczność 
uzupełnienia WOP i może opóźnić wypłatę środków.  

Ponadto na odwrocie dokumentów księgowych należy również umieścić informację nt. poziomu 
dofinansowania ze środków NFOŚiGW zgodnie ze wzorem zawartym w umowie o współfinansowanie 
wydatków kwalifikowalnych projektu: 

„sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr [---] w kwocie ogółem [---], co stanowi 
…% kosztów kwalifikowanych, w tym : 

- kosztów / wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie [----],  

- kosztów / wydatków bieżących (nieinwestycyjnych) w kwocie [----]”. 

Weryfikacja wniosku o płatność wraz z załączonymi dokumentami odbywa się w CKPŚ. Po dokonaniu 
przez Beneficjenta niezbędnych uzupełnień/korekt i po zatwierdzeniu wniosku o płatność, CKPŚ 
dokonuje zlecenia płatności do BGK, na kwotę odpowiadającą poziomowi dofinansowania ze środków 
EFRR.  

Po dokonaniu płatności na rzecz Beneficjenta przez BGK, CKPŚ przekazuje NFOŚiGW potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopię WOP (bez załączonych dokumentów źródłowych), pismo przewodnie 
Beneficjenta do WOP oraz informacje na temat: kwoty wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem, 
kwoty wydatków odpowiadających płatności ze środków UE, daty przekazania Beneficjentowi 
płatności przez BGK oraz kwoty wydatków odpowiadających dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. 

 

NFOŚiGW przeprowadza kontrolę merytoryczną WOP pod kątem zgodności z warunkami umowy.  
W przypadku akceptacji wniosku, w ciągu 30 dni dokonuje płatności w wysokości wynikającej 
z zatwierdzonego przez CKPŚ wniosku o płatność oraz poziomu dofinansowania określonego w 
umowie NFOŚiGW–Beneficjent.  

W przypadku stwierdzenia odstępstw od umowy lub konieczności weryfikacji przez NFOŚiGW 
dokumentów źródłowych, płatność jest dokonywana w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez 
Beneficjenta niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień odnośnie uwag NFOŚiGW. 

UWAGA! Beneficjenta obowiązują postanowienia umowy zawartej z NFOŚiGW. 

Na żądanie NFOŚiGW Beneficjent jest zatem zobowiązany do przedstawienia dokumentów 

źródłowych do wskazanego przez NFOŚiGW WOP - analogicznie jak ma to miejsce 

w przypadku WOP przedkładanych do zatwierdzenia do CKPŚ.  Wybrane projekty mogą 

również podlegać kontroli na miejscu przeprowadzanej przez zespół kontrolny NFOŚiGW 

w zakresie zgodnym z jego wewnętrznymi procedurami. 

Planując harmonogram wypłat z NFOŚiGW, Beneficjenci powinni wziąć pod uwagę czas 

niezbędny na weryfikację wniosków o płatność przez CKPŚ oraz ich ewentualne korekty 

i uzupełnienia. 

UWAGA! Beneficjent powinien poinformować NFOŚiGW o ewentualnych zmianach  

w projekcie dokonanych w uzgodnieniu z CKPŚ.  
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9. Wniosek o płatność końcową 

Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany zakończyć realizację zakresu 
rzeczowego projektu w okresie kwalifikowania wydatków. W sytuacji, w której z powodu zaniedbań  
ze strony Beneficjenta zakładany efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty, Beneficjent jest 
zobowiązany do zwrotu całości lub części przekazanego dotychczas dofinansowania. Wypłata 
płatności końcowej nastąpi pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz 
po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki. 

Wniosek o płatność końcową należy przedłożyć w ciągu 30 dni od zakończenia okresu kwalifikowania 
wydatków. 

Należy pamiętać, że płatność końcowa musi wynosić co najmniej 5% maksymalnej kwoty 
dofinansowania. 

Do wniosku o płatność końcową należy załączyć przynajmniej: 

 sprawozdanie z osiągnięcia efektów ekologicznych – wzór do pobrania na www.ckps.pl  

 dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe projektu – np. wydane publikacje 

 minimum 3 zdjęcia o dobrej rozdzielczości, przedstawiające najważniejsze cechy projektu  
(w wersji elektronicznej) 

 OT przyjęcia środka trwałego - w przypadku gdy projekt obejmował zakup środków trwałych 
(jeśli dokumenty zostały załączone wcześniej  należy w piśmie przewodnim wskazać nr WOP 
oraz pozycji wraz z którą zostały przedłożone). 

 w przypadku oszczędności powstałych w projekcie – zaktualizowany Harmonogram projektu 
(załącznik 3, 3a i 3b do umowy) 

 zestawienie umów podpisanych z wykonawcami w ramach realizacji projektu -  wzór  
do pobrania na www.ckps.lasy.gov.pl 

10. Trwałość projektu 

Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 
rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu, pod rygorem 
obowiązku zwrotu środków. W przypadku, gdyby wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mogące 
powodować zasadniczą modyfikację projektu, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Instytucji Wdrażającej o zaistniałej sytuacji. Przewiduje się, że w celu  
jej monitorowania IP lub IW będą prowadzić kontrole na miejscu po zakończeniu realizacji projektu,  
w okresie 5 lat poczynając od ostatniego dnia kwalifikowania wydatków w danym projekcie. 

Zasada trwałości projektu oznacza, że projekt we wskazanym okresie nie może być poddawany 
zasadniczym modyfikacjom: 

 mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny 

oraz 

 wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 
działalności produkcyjnej. 
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W przypadku projektów, które przewidują zakup sprzętu lub wyposażenia Beneficjent powinien 
przedłożyć do Instytucji Wdrażającej raport z osiągniętych długookresowych efektów ekologicznych  
do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (nie dotyczy PJB). Więcej na temat trwałości można 
znaleźć w dokumencie MRR „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego  
z funduszy europejskich”. 

11. Archiwizacja dokumentów 

Na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania  
w formie papierowej lub na informatycznych nośnikach danychi przechowywania w sposób 
gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją projektu. 
Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania IW, na jej żądanie, wszelkich danych związanych  
z realizacją Projektu.  

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w szczególności dokumentacja związana 
z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów (tj. m.in.: wniosek  
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie podpisaną z CKPŚ, 
protokoły zdawczo - odbiorcze, wnioski o płatność, sprawozdania z audytu, raporty  
o nieprawidłowościach, informacje pokontrolne oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu,  
w tym dokumentację związaną z procedurą zawierania umów zgodnie z Pzp/Kc oraz rozeznaniami 
rynku w przypadku wydatków „podprogowych”) powinna być przechowywana przez okres  
co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ (zgodnie z §14 ust 2 umowy o dofinansowanie).  
IW poinformuje Beneficjenta o dacie zamknięcia PO IiŚ.  

Zgodnie z art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wszystkie dokumenty uzupełniające 
dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu Komisji 
Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego przez okres trzech lat po dokonaniu przez KE płatności 
końcowej dla danego okresu programowania. Ponieważ państwo członkowskie ma obowiązek 
przedłożenia KE wniosku o płatność salda końcowego, sprawozdania z realizacji programu oraz 
deklaracji zamknięcia do 31 marca 2017 roku, a KE w ciągu 6 miesięcy, o ile nie będzie miała uwag 
do treści deklaracji zamknięcia, jest zobowiązana dokonać wypłaty salda końcowego, Beneficjent 
zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z dofinansowanym projektem 
do 31 grudnia 2020 roku. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji płatności końcowej przez 
KE wydłuża się odpowiednio okres przechowywania dokumentacji. IW poinformuje Beneficjenta  
o dacie zamknięcia PO IiŚ. 
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