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Dokumenty dotyczące przepływów środków w 

ramach PO IiŚ

• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2009 r., Nr 157, poz. 1240)

• Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2013 
„Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w 
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„Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w 
ramach PO IiŚ” z 17.05.2010 r. 

• Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2013  
„Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w 
ramach PO IiŚ” – 08.10.2010 r. 

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej 
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/dokumenty.aspx
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Przekazywanie środków Beneficjentom

• Środki wpływające z KE są przewalutowane na PLN  i tworzą budżet środków 
europejskich. 

• Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO IiŚ otrzymują dofinansowanie 
bezpośrednio z budżetu środków europejskich, w formie płatności wypłacanej 
przez Płatnika – Bank Gospodarstwa Krajowego. 

• Narodowy Fundusz jako Instytucja Wdrażająca posiada upoważnienie do 
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• Narodowy Fundusz jako Instytucja Wdrażająca posiada upoważnienie do 
składania w BGK zleceń płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
udzielonego limitu.

• W przypadku środków europejskich brak zasady jednoroczności budżetu, 
wyjątkiem są środki z rezerwy celowej podlegające wydatkowaniu do końca 
roku.
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Zasady przekazywania środków

• Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki i 
płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty 
dofinansowania.

• Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana po akceptacji przez IW 
wniosku o płatność końcową.
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• Wypłata dofinansowania następuje w możliwie najkrótszym terminie, po 
akceptacji przez IW złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność.

• Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków.
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Wniosek Beneficjenta o płatność

• „Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ” 
określają wzór wniosku oraz zawierają instrukcje wypełnienia wniosku. 
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• Wniosek o płatność składany jest co najmniej raz na 3 miesiące, w terminie 14 
dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego.

• Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia 
wniosku w części dotyczącej postępu rzeczowego.
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Wniosek Beneficjenta o płatność
Informacja finansowa dotycząca wniosku

9. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
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Dokumenty potwierdzające rozliczenie zaliczki
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1

2

…
suma wydatków 

rozliczających 
zaliczkę 0,00 0,00 0,00 0,00

3

4

5

…

suma wydatków 
przedstawionych 

do refundacji 0,00 0,00 0,00 0,00
suma ogółem

 w PLN
0,00 0,00 0,00 0,00

Dokumenty potwierdzające rozliczenie zaliczki

Dokumenty stanowiące podstawę do refundacji
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Wniosek Beneficjenta o płatność

10. Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

Rodzaj dochodu 
(z pominięciem odsetek narosłych od środków 

zaliczki)
Kwota

1 2

1

2

3

4

Lp.
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4

5

6

0,00

11. Finansowanie wydatków z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Kwota środków objętych wnioskiem, 
które zostały sfinansowane z pożyczek EBI - w części dotyczącej 

wydatków kwalifikowalnych: 

Suma ogółem w PLN:

odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego 
wniosku o płatność

Kwota środków objętych wnioskiem, 
które zostały sfinansowane z pożyczek EBI - ogółem: 
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Wniosek Beneficjenta o płatność

Wniosek o płatność służy:

• rozliczeniu środków otrzymanych wcześniej tj. transz zaliczki z jednoczesnym 
wnioskowaniem o kolejne transze środków,
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• wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków,

• przekazaniu informacji o postępie rzeczowym.
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Wniosek Beneficjenta o płatność

Okres za jaki składany jest wniosek beneficjenta o płatność to okres sprawozdawczy i 
nie ogranicza terminu ponoszenia wydatków/kosztów, które mogą zostać 
zadeklarowane w danym wniosku.

Oznacza to, że jeśli beneficjent nie ujął w danym wniosku o płatność wydatku, który 
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Oznacza to, że jeśli beneficjent nie ujął w danym wniosku o płatność wydatku, który 
poniósł w okresie objętym danym wnioskiem, może ten wydatek zadeklarować w 
kolejnym wniosku o płatność.
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Dokumentowanie wydatków

• Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być 
opisane zgodnie z wymogami przedstawionymi w załączniku nr 5 do Zaleceń w 
zakresie wniosku beneficjenta o płatność.

• Elementy opisu mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce, stanowiącej 
załącznik do danej faktury. 
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• Wyjątkiem jest nr umowy o dofinansowanie i kwota wydatku kwalifikowanego, jeśli 
jest inna niż odpowiednio wartość netto/brutto dokumentu, które muszą być 
umieszczone na rewersie dokumentu.

• Przedłożone dokumenty powinny posiadać wszystkie cechy dowodu księgowego 
zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości (m.in. sprawdzone pod względem 
formalno-rachunkowym, merytorycznym, zadekretowane i zatwierdzone przez 
upoważnioną osobę)
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Dokumentowanie wydatków - przykładowy opis faktury

Opis do dokumentu (faktury, noty, itp.)

Wydatek realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr……………………….

Wydatki kwalifikowalne: 0,00 PLN
W tym VAT: 0,00 PLN

Opis dokumentu numer/data kontraktu/umowy z wykonawcą, dane identyfikujące 
dokument potwierdzający odbiór prac (jeśli był wymagany), krótki opis zamówienia 

(jeśli wymagany), numer zadania wymienionego w Harmonogramie realizacji 
projektu, którego dotyczy wydatek.

Faktura VAT nr ....................
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Kurs walutowy

Kategoria wydatku: 
podkategoria wydatku

Sporządził:
Data:

Data:

Data:

Zatwierdził pod 
względem 
merytorycznym:

Zatwierdził pod 
względem 
formalno-
rachunkowym:
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Dokumentowanie wydatków

Do wniosku o płatność należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających 
poniesienie wydatków kwalifikowanych:

• kontrakt/umowa, o ile nie została dostarczona do IW wcześniej,

• dokument potwierdzający wykonanie usług/dostaw/robót zgodnie z zapisami umowy
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• zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej,

• wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty lub potwierdzenie zrealizowania 
przelewu.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dokumentowanie wydatków

• Pozostałe wydatki beneficjent rozlicza sporządzając zbiorcze zestawienie wg poniższego 
wzoru:

Zbiorcze zestawienie nr…….data…………. 

Lp. Nazwa 

dokumentu 

Imię i 
nazwisko

(Stanowis

Kwota 

w PLN 

Data Zaangażowanie 

w realizację 
projektu 

Wartość 
wydatków kwalifikowanych 

w PLN 

Data księgowania/ 

nr księgowy 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Stanowis
ko) 

projektu w PLN 

1. Delegacje 

służbowe 

      

2. Inne 

(wymienić) 

      

 Razem       

Data i podpisy z pieczęcią imienną oraz firmową: 

 

……………………    

 ………………………….. 

Beneficjent/Pełnomocnik Beneficjenta  główny księgowy 
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Dokumentowanie wydatków

Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem 
projektem

Potwierdzam zgodność zestawień z dokumentami źródłowymi.
Oświadczam, że przedstawione zestawienia obejmują wyłącznie koszty kwalifikowane w 

ramach projektu nr…………………… 
Suma przedstawionych narastająco do kwalifikacji w NFOŚiGW wydatków związanych z 

zarządzaniem projektem nr …………. nie przekracza 250.000 zł + 3% całkowitych 
wydatków kwalifikowanych projektu oraz 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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wydatków kwalifikowanych projektu oraz 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu. Ponadto, zostały one wskazane i uzasadnione w umowie o dofinansowanie.

Data i podpisy z pieczęcią imienną oraz firmową:

…………………… …………………… 
Bneficjent/Pełnomocnik Beneficjenta główny księgowy/skarbnik miasta 
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Dokumentowanie wydatków
Zestawienie w przypadku refundacji wynagrodzeń

Nr zestawienia: Data:
Okres Rok: Kwartał: Miesiąc kwartału:
Nazwa beneficjenta
Numer Umowy o dofinansowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=5+6+7+8+9+10

+11
13 14 15=12+13+14 16=15*4

1 -  zł                     -  zł             -  zł             

2 -  zł                     -  zł             -  zł             

Suma: -  zł              -  zł           -  zł        -  zł                   -  zł                  -  zł        -  zł              -  zł                    -  zł        -  zł        -  zł             -  zł             

Kwota 
kwalifikowan

a 
wynagrodze

nia

Wynagrodzenie 
za nadgodziny

Nagrody, 
premie

F.pracy (od 
skł. 

kw alif ik.)

Całkow ite 
koszty na 

w ynagrodzeni
a

Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem

L.P.
Imię i 

nazw isk
o

Stanow isko 
pracy 

Zaangażow anie 
pracow nika w  

realizcję projektu 
(poziom kw . w  %)

Całkow ite koszty w ynagrodzenia (składniki kw alif ikow alne) ponoszone przez pracodaw cę

Dodatek 
funkcyjny

Dodatek 
stażow y

Wynagrodzenie 
za czas choroby

Wynagrodzeni
e zasadnicze

Wynagrodzenie 
brutto (składniki 

kw alif ik.)

Składki na 
ub.społ. (od 

skł. 
kw alif ik.)

Inne składniki 
kw alif ik.*
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Suma:

Podatek 
dochodowy PIT 4

Ub. 
zdrowotne

Skł. na ub. 
społ. 

(pracownik)

Inne 
potrącenia 

*

17 18 19 20 21 22 23
24=12-20-21-22-

23
1 -  zł                  

2 -  zł                  

-  zł                    -  zł             -  zł           -  zł        -  zł                  

*Inne - wymienić
…………………………………….. ……………………………………..
zweryfikowano pod względem form-rach zweryfikowano pod względem merytorycznym
(imię i nazwisko, data, podpis) (imię i nazwisko, data, podpis)

Oświadczamy, że:
1) wynagrodzenie ww. pracowników, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń zostały terminowo zapłacone.
2) zaangażowanie ww. pracowników wynika z opisu stanowisk lub kart czasu pracy.
3) wynagrodzenie ww. pracowników podano zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń.
4) wynagrodzenia zadeklarowane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizają projektu, którego dotyczy wniosek o płatność. 

…………………………………….. ……………………………………..
Główny Księgowy MAO

Do zestawienia dołączono kopie wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia (przelew na ROR, składka ubezpieczenia, KZP i inne), składek ZUS i podatku dochodowego dotyczących osób 
wymienionych 

Wynagrodzenie 
do wypłaty
(przelew na 

ROR)

L.P.
Imię i 

nazwisk
o

Stanowisk
o pracy 

Potrącenia
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu wniosku o płatność

• Wniosek nie został parafowany na każdej stronie. 

Dowody zapłaty:

• do dokumentów wskazanych w zestawieniu (pkt. 9 wniosku) nie dołączono 
wyciągów bankowych lub na załączonych dokumentach brak oznaczenia właściciela 
rachunku, z którego dokonano zapłaty,
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rachunku, z którego dokonano zapłaty,

• jako dowód zapłaty dostarczono jedynie polecenie przelewu 

Dowód zapłaty – wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wypłaty lub tzw. historia 
rachunku lub potwierdzenie dokonania / zrealizowania przelewu

• w tytule przelewu podano błędną datę wystawienia faktury,

• w tytule przelewu podano niepełny lub błędny nr faktury,

• płatność dla innego wykonawcy niż wystawca faktury. 
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu wniosku o płatność

Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej:

• w przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowanych jest mniejsza niż kwota faktury-
na odwrocie faktury nie wskazano kwoty kwalifikowanej,
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• na odwrocie faktury brak nr umowy o dofinansowanie,

• dodawanie odręcznych zapisów na skopiowanym już dokumencie

• wszelkie skreślenia / poprawki powinny być parafowane przez upoważnioną osobę

• na fakturze niewidoczne numery księgowe, brak oznaczenie m-ca ujęcia wydatku w 
księgach rachunkowych lub brak podpisu osoby dekretującej,

• w opisie do faktury nie podano dokumentu potwierdzającego odbiór prac,
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu wniosku o płatność c.d.

• w opisie do faktury nie podano nr zadania wymienionego w Harmonogramie 
realizacji projektu

• nieczytelny podpis osoby zatwierdzającej wydatek przy braku pieczęci imiennej,

• faktura nie zapłacona w całości, należy przesłać brakujący dowód zapłaty.
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Zestawienie tabela nr 9:

• wskazano kategorię wydatku „zarządzanie projektem”, natomiast w opisie faktury 
podano, że wydatek dotyczy kategorii „przygotowanie projektu”,

• wpisano błędną datę wystawienia faktury,

• nie podano nr aktu notarialnego,

• dla płatności częściowych nie wpisano wszystkich dat płatności lub nie podano dat 
granicznych.
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Zalecenia do prawidłowego 
przygotowania wniosku o płatność

• Oryginalne opisy faktur powinny być dołączone do oryginałów faktur znajdujących 
się u beneficjenta, do NF powinny zostać dostarczone kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem.

• Faktura powinna być płacona jednym przelewem, nie powinno się łączyć płatności 
dotyczących kilku faktur.
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dotyczących kilku faktur.

• Sugestia, aby numerować poszczególne dokumenty, w kolejności jak są one ujęte 
w zestawieniu tab. 9 wniosku.

• Skopiowane dokumenty powinny być czytelne, widoczne wszystkie niezbędne 
informacje.

• W zestawieniu tabeli 9, zgodnie z wytycznymi umieszczone są tylko dokumenty, 
które dotyczą wydatków kwalifikowanych, w całości lub w części.
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Zadawane pytania

1. Jak udokumentować wypłacone wynagrodzenia?

• Należy wypełnić tabelę Rozliczenie środków finansowych związanych z 

zatrudnieniem (slajd nr 15), 
• Załączyć „potwierdzone za zgodność z oryginałem” wyciągi bankowe 

dokumentujące poniesienie wydatku na rzecz pracownika 
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dokumentujące poniesienie wydatku na rzecz pracownika 
(wynagrodzenie, premia, nagroda itp.), składki do ZUS (ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, fundusz pracy) oraz odprowadzenie podatku do 
urzędu skarbowego (PIT-4)

• Jeżeli z wynagrodzenia pracownika potrąca się kwoty na poczet np. 
dodatkowego ubezpieczenia czy kasy zapomogowo-pożyczkowej, należy 
dołączyć również wyciągi dokumentujące dokonanie wpłat na konto 
ubezpieczyciela lub zasilające konto PKZP
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Zadawane pytania

2. Pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim, a koszty kwalifikowane? 
Jak prawidłowo przedstawić wydatek do rozliczenia?

• Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POIiŚ (rozdział 6.12.1) wynagrodzenie za czas niezdolności 
pracownika do pracy wskutek choroby jest wydatkiem kwalifikowanym. 
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• Do rozliczenia wynagrodzeń stosuje się tabelę Rozliczenie środków 

finansowych związanych z zatrudnieniem (slajd nr 15), sporządzanej na 
podstawie listy płac. W ww. tabeli znajduje się kolumna pt 
”wynagrodzenie za czas choroby”, którą należy odpowiednio wypełnić.

• Nie należy załączać listy płac
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Zadawane pytania

3. Pracownik zatrudniony jest na ½ etatu. Jak należy 
udokumentować wypłacone wynagrodzenie?

• W opisie stanowiska lub w zakresie obowiązków należy określić 
procent zaangażowania pracownika w realizację projektu. Nie ma 
znaczenia czy pracownik jest zatrudniony na cały etat czy na jakąś 
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znaczenia czy pracownik jest zatrudniony na cały etat czy na jakąś 
jego część. 

• Tabela Rozliczenie środków finansowych związanych z 
zatrudnieniem (slajd nr 15) zawiera kolumnę „zaangażowanie 
pracownika w realizację projektu”, którą należy uzupełnić.
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