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1 Informacje podstawowe 

1.1 Przeznaczenie systemu 

Generator wniosków o płatnośd POIiŚ stanowi narzędzie pomocnicze dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podczas 
wypełniania i przekazywania do instytucji współpracujących, zwanych Instytucjami Wdrażającymi (IW), „Wniosków beneficjentów o płatnośd” oraz 
„Raportów z osiągniętych efektów”. 
Instytucjami tymi są: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 

Dodatkowo system umożliwia podstawową weryfikację wniosków o płatnośd w IW oraz integrację z systemami KSI oraz LSI. 
Korzystanie z Generatora przez użytkowników polega na rejestrowaniu wniosków poprzez sied Internet w centralnej bazie danych.  Zakres rejestrowanych 
danych określony jest przez wzory dokumentów, które musi wypełniad beneficjent.  Zarejestrowane dane mogą podlegad edycji przez beneficjenta, 
wydrukowi i zapisaniu do pliku na stacji roboczej użytkownika.  Generator umożliwia pobieranie zarejestrowanych danych poprzez sied Internet z centralnej 
bazy danych na stację roboczą użytkownika. 

1.2 Podstawowa funkcjonalność systemu 

System realizuje następujące główne procesy biznesowe: 
1. Rejestracja i edycja dokumentów. 

Generator umożliwia rejestrację następujących dokumentów: 
a. Wniosek o płatnośd w ramach realizacji umów POIiŚ. 
b. Opisy faktur. 
c. Karta informacyjna do wniosku beneficjenta o płatnośd. 
d. Raport beneficjenta z osiągniętych efektów. 

2. Obsługa (weryfikacja) wniosków. 
Dokumenty weryfikowane są przez współpracujące z Beneficjentami Instytucje Wdrażające, które przekazują do systemu wyniki weryfikacji dokumentów. 
Weryfikacja wniosków podzielona jest na 3 etapy weryfikacji: formalna, merytoryczna i rachunkowa. W przypadku, gdy wszystkie etapy weryfikacji 
przebiegły pomyślnie, Instytucja dokonuje całościowej oceny wniosku zatwierdzając wniosek, w przeciwnym przypadku wniosek odsyłany jest do poprawy. 
W trakcie weryfikacji w IW może powstad wersja wniosku z poprawkami IW. 
 



 

 

 
Schemat procesu obsługi wniosków o płatnośd w zakresie funkcjonalności dostępnej dla 

pracowników IW pokazuje poniższy diagram: 
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Rysunek 1 Obsługa wniosków w Generatorze przez Instytucję Wdrażającą 
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1.3 Minimalne wymagania dla stacji roboczych 

 

Konfiguracja stacji roboczej służącej do pracy z systemem Generatora Wniosków o płatnośd powinna byd następująca: 

 Przeglądarka internetowa: 

 Mozilla Firefox 7 lub nowsza. 

 Internet Explorer 7.0, lub nowsza (w przypadku IE 8 należy wyłączyd tryb zgodności – compatibility view). 

 JAVA 5.0 Update 11 lub JAVA 6.0. 

 Adobe Reader 9 lub nowszy 

 Połączenie z siecią Internet. 
 
 
Ze względu na fakt, iż podczas pierwszego logowania do Generatora instalowane są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki konieczne jest 

posiadanie uprawnieo Administratora przy jego pierwszym uruchomieniu. 

Uwaga ! 

W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 może się pojawid komunikat, iż w celu instalacji komponentu niezbędne są 

uprawnienia administratora systemu operacyjnego. W tym przypadku należy uruchomid przeglądarkę internetową jako administrator. Po zaznaczeniu ikony 

przeglądarki naciskamy prawy klawisz myszki i wybieramy polecanie – URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR 
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1.4 Role użytkowników systemu 

Dostępne w systemie role użytkowników dla pracowników IW zostały opisane w poniższej tabeli: 

Nazwa użytkownika Rola i opis 

Pracownicy IW weryfikujący dokumenty Użytkownik posiada uprawnienia do: 

 Weryfikacji i oceny Dokumentów, 

 Rejestrowanie oceny dokumentów, 

 Rejestrowania korekty wniosku przez IW 

Pracownicy IW zatwierdzający dokumenty Użytkownik posiada uprawnienia do ostatecznego zatwierdzania zweryfikowanych pozytywnie 

dokumentów, lub odsyłania dokumentów do poprawy. 

Pracownicy IW zarządzający danymi beneficjentów i 

umów 

Użytkownik ma uprawnienia i zadania w zakresie rejestracji danych podstawowych, tj.: 

 Rejestracji beneficjentów 

 Rejestracja projektów i umów 

Administratorzy IW Użytkownicy z tej grupy odpowiadają za obsługę administracyjną wniosków o nadanie uprawnieo 

wpływających do danej instytucji, oraz mają uprawnienia do konfigurowania parametrów aplikacji na 

poziomie danej instytucji. 

 

System umożliwia łączenie ról użytkowników. Tak więc jeden użytkownik może jednocześnie posiadad uprawnienia do: 

 weryfikacji dokumentów, 

 zatwierdzania dokumentów – rejestracji wyników ocen, 

 zarządzania danymi beneficjentów i umów. 
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2 Rozpoczęcie pracy z systemem 

2.1 Dostęp do systemu 

Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową pod adresem: 

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl 

Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu. 

2.2 Proces nadawania uprawnień. 

Wnioski składane są przez główną stronę Generatora. System umożliwia złożenie wniosków o: 

 nadanie uprawnieo, 

 zmianę/rozszerzenie uprawnieo, 

 odebranie uprawnieo dla określonej osi, 

 całkowite odebranie uprawnieo. 

Informacje o nadaniu, zmianie lub odebraniu uprawnieo wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji  
w systemie 
 
W ramach Generatora dla użytkowników Instytucji Wdrażającej przewidziane są następujące grupy uprawnieo: 

 odczyt danych – uprawnienie to pozwala jedynie na podgląd wprowadzonych danych bez możliwości ich modyfikacji, 

 weryfikacja – umożliwia weryfikację wprowadzonych danych, rejestrację wyników oceny i wypełnienie karty informacyjnej, 

 zatwierdzanie – umożliwia zatwierdzenie wniosku o płatnośd, 

 wprowadzanie danych umów i beneficjentów – umożliwia rejestrację nowych umów i beneficjentów, 

 import/export – pozwala wniosków w formacie xml do lokalnych systemów informatycznych. 

 

W celu otrzymania założenie konta w systemie i otrzymania uprawnieo należy na ekranie logowania należy kliknąd link Złóż wniosek o nadanie uprawnień,  

a następnie wypełnid formularz. 

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/
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Rysunek 2. Złożenie wniosku o założenie konta 

UWAGA !!! 
Każdy wniosek jaki składa użytkownik musi zostad wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną (przełożonego) i przekazany w postaci 
elektronicznej i papierowej do Administratora Instytucji Wdrażającej. 
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Rysunek 3. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo 
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Układ pól na formularzu zależy od wybranej przez osobę wypełniającą grupy użytkowników oraz rodzaju wniosku. W przypadku Pracownika IW dostępne są 
wnioski o Utworzenie nowego konta, Zmiana/rozszerzenie uprawnieo, Odebranie uprawnieo dla określonej osi lub Całkowitego odebrania uprawnieo do 
generatora. W zależności od wybrania rodzaju wniosku zmianie ulega układ pól, które muszą byd wypełnione na formularzu. Informacje jakie są 
wprowadzane w przypadku Pracownika IW to: 

 Grupa użytkowników – Pracownik IW jest to pole, które musi byd wypełniane w każdym przypadku; 

 Rodzaj wniosku– wartośd określana w każdym przypadku 

 Imię użytkownika – pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta 

 Nazwisko użytkownika – pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta 

 Adres e-mail – pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta 

 Login – pole wypełniane w przypadku zmiany dotychczasowych uprawnieo, odebrania uprawnieo do osi lub całkowitego odebrania uprawnieo 

 Osie priorytetowe – tabela wypełniana przy utworzeniu nowego konta, zmianie dotychczasowych uprawnieo, odebraniu uprawnieo do 
określonej umowy. Tabela zawiera pola: „oś priorytetowa”, „Do odczytu” – pole automatycznie zaznaczone bez możliwości edycji, 
„Weryfikacja”, „Zatwierdzanie”, „Wprowadzanie beneficjentów i umów”, „Import/eksport”,   

 Instytucja Wdrażająca, do której kierowany jest wniosek (pozycja wybierana ze słownika). Dla wniosków pracowników IP formularz będzie 
automatycznie wskazywad NFOŚiGW, bez możliwości edycji. Dla administratorów IW pole określa instytucję, w której użytkownik będzie 
administratorem. 

 Kod przepisany z obrazka (CAPTCHA) – w każdym przypadku. UWAGA – znaczenie ma też wielkośd liter i cyfr w kodzie. 
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1. Proces składania wniosku o UTWORZENIE NOWEGO KONTA: 

 

 

 

 

Krok 1: 
Z pola – Grupa użytkowników – użytkownik wybiera grupę Pracownik 
IW 

Krok 2: 
Z listy Rodzaj wniosku użytkownik wybiera jego rodzaj w przypadku 
nowego użytkownika wybiera – Utworzenie nowego konta 

Krok 3: 
Wprowadza swoje Imię i Nazwisko w odpowiednie pola natomiast w 
pole E-mail wprowadza swój adres poczty elektronicznej 

Krok 4: 
W tabeli Osie priorytetowe  oprzez zaznaczenie odpowiednich 
checkbox-ów wskazujemy oś oraz rodzaj uprawnieo jakie mamy 
posiadad. 

Krok 5: 
Następnie z listy Instytucja wdrażająca użytkownik wybiera właściwą 
dla siebie Instytucję 
 
Krok 6: 
Przepisuje kod z obrazka (CAPTCHA) i naciska przycisk Wyślij  
zgłoszenie. W przypadku problemów z odczytaniem kodu po naciśnięciu 
ikony znajdującej się obok kod zostanie odświeżony (znaczenie ma też 
wielkośd liter i cyfr w kodzie). 
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Po poprawnym wypełnieniu formularza wyświetlany jest ekran podsumowania (rysunek 4). 

 

 
Rysunek 4 Ekran podsumowania wniosku o nadanie uprawnieo 
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Następnie należy nacisnąd przycisk „Wydrukuj wniosek”. Pojawi się komunikat: 

 
Rysunek 5. Okno dialogowe zapisywania wniosku o nadanie uprawnieo. 

UWAGA !!! 

 

Należy zapisad wygenerowany plik na dysku lokalnym w formacie pdf, a następnie wydrukowad tak stworzony wniosek. Każdy wniosek jaki składa 

użytkownik musi zostad wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną (przełożonego) i wysłany (przekazany) w postaci elektronicznej i papierowej 

do Administratora IW. 

 
Informacja o nadaniu uprawnieo przesyłana jest elektronicznie do użytkownika na adres podany podczas rejestracji w systemie. 
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2. Proces składania wniosku o ZMIANĘ/ROZSZERZNIE UPRAWNIEO: 

 

 

 

 

 

Krok 1: 
Z pola – Grupa użytkowników – użytkownik wybiera grupę Pracownik IW 

Krok 2: 
Z listy Rodzaj wniosku wybiera jego rodzaj – Zmiana/rozszerzenie uprawnieo 

Krok 3: 
W pole Login wprowadza otrzymany podczas składania wniosku o nadanie 
uprawnieo Login 

Krok 4: 
W tabeli Osie priorytetowe  poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox-ów 
wskazujemy oś oraz rodzaj uprawnieo jakie mamy posiadad 

Krok 5: 
Następnie z listy Instytucja wdrażająca użytkownik wybiera właściwą dla siebie 
Instytucję 

Krok 6: 
Przepisuje kod z obrazka (CAPTCHA) i naciska przycisk Wyślij  zgłoszenie.  
W przypadku problemów z odczytaniem kodu po naciśnięciu ikony znajdującej się 
obok kod zostanie odświeżony (znaczenie ma też wielkośd liter i cyfr w kodzie). 
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3. Proces składania wniosku o ODEBRANIE UPRAWNIEO DO OKREŚLONEJ OSI 

 

 

 

 

 

Krok 1: 
Z pola – Grupa użytkowników – użytkownik wybiera grupę Pracownik IW 

Krok 2: 
Z listy Rodzaj wniosku wybiera jego rodzaj – Odebranie uprawnieo dla określonej osi 

Krok 3: 
W pole Login wprowadza otrzymany podczas składania wniosku o nadanie uprawnieo 
Login 

Krok 4: 
W tabeli Osie priorytetowe  poprzez zaznaczenie checkbox’a  wskazuje oś, dla której mają 
zostad cofnięte uprawnienia 

Krok 5: 
Następnie z listy Instytucja wdrażająca użytkownik wybiera właściwą dla siebie Instytucję 

Krok 6: 
Przepisuje kod z obrazka (CAPTCHA) i naciska przycisk Wyślij  zgłoszenie.  

W przypadku problemów z odczytaniem kodu po naciśnięciu ikony znajdującej się obok 

kod zostanie odświeżony (znaczenie ma też wielkośd liter i cyfr w kodzie). 
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4. Proces składania wniosku o CAŁKOWITE ODEBRANIE UPRAWNIEO DO GENERATORA 

 

Krok 1: 
Z pola – Grupa użytkowników – użytkownik wybiera grupę Pracownik IW 

Krok 2: 
Z listy Rodzaj wniosku wybiera jego rodzaj – Całkowite odebranie uprawnieo do generatora 

Krok 3: 
W pole Login prowadza otrzymany podczas składania wniosku o nadanie uprawnieo Login 

Krok 4: 
Następnie z listy Instytucja wdrażająca wybiera właściwą dla siebie Instytucję 

Krok 5: 
Przepisuje kod z obrazka (CAPTCHA) i naciska przycisk Wyślij  zgłoszenie. W przypadku 

problemów z odczytaniem kodu po naciśnięciu ikony znajdującej się obok kod zostanie 

odświeżony (znaczenie ma też wielkośd liter i cyfr w kodzie). 

 

UWAGA !!! 

Każdy wniosek jaki składa użytkownik musi zostad wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną (przełożonego) i wysłany (przekazany)  

w postaci elektronicznej i papierowej do Administratora IW. 
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2.3 Logowanie do systemu 

Po złożeniu wniosku o dostęp do systemu na adres e-mail podany w wniosku użytkownik otrzyma: 

 Identyfikator użytkownika 

 Hasło – jest to hasło wygenerowane automatycznie przez system, które należy zmienid podczas pierwszego logowania. 
 
W celu zalogowania do systemu użytkownik na ekranie głównym systemu wprowadza otrzymane informacje a następnie naciska przycisk „Zaloguj”. Po 
naciśnięciu przycisku pojawi się ekran: 

 
Rysunek 6 Zmiana hasła 

Użytkownik wprowadza: 

 w pole Użytkownik – otrzymany pocztą elektroniczną identyfikator (login), 

 w pole Bieżące hasło – hasło początkowe, które otrzymał pocztą elektroniczną razem z identyfikatorem, 

 w pole Nowe hasło – nowe hasło, które musi spełnia warunki minimalne tj. (długośd hasła – 8 znaków, ilośd wielkich liter w haśle – 1, ilośd cyfr w 
haśle – 1) 

 w pole Powtórz nowe hasło – należy wprowadzid hasło zgodne z tym, które zostało wprowadzone w polu Nowe hasło 
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2.4 Zmiana hasła 

W celu zmiany hasła użytkownik na głównym ekranie naciska link Zmieo hasło 

 
Rysunek 7 Ekran główny systemu 

Pojawi się ekran, który umożliwi zmiannę hasła. Wszystkie pola, któr są widoczne na ekranie to pola wymagane. Użytkownik wprowadza swoją nazwę 

(LOGIN) jaki otrzymał po zlozeniu wniosku o nadanie uprawnieo, bieżące hasło a następnie dwukrotnie wprowadza nowe hasło. 

 
Rysunek 8 Ekran zmiany hasła w systemie 
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2.5 Procedura przypominania hasła 

W przypadku gdy użytkownik zapomniał swojego hasła do systemu na głównym ekranie w pole Użytkownik wprowadza swoją nazwę (Login)  

i naciska link: Przypomnij hasło 

 
Rysunek 9 Ekran główny systemu 

Po zrealizowaniu tego kroku na adres e-mai podany podczas rejestracji zostanie przesłane nowe hasło początkowe, które należy zmienid podczas pierwszego 

logowania do systemu. 
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3 Obsługa Generatora Wniosków o Płatność 
 

Na stronie głównej aplikacji prezentowana jest domyślna lista dokumentów dla danego użytkownika oraz pasek narzędziowy pozwalający na wykonywanie 

określonych operacji w systemie. Ikony widoczne na pasku narzędziowym są zależne od roli zalogowanego użytkownika. Na stronie głównej i na pozostałych 

stronach widoczna jest również sekcja Pomoc. 

 

 
Rysunek 10. Ekran główny użytkownika IW 



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”        21 

W górnej części ekranu Generatora widoczne są  przyciski, które realizują następujące funkcje: 

 
Wyświetla listę wszystkich dokumentów (wyszukiwarka dokumentów) 

 
Wyświetla listę dokumentów w wersjach roboczych, które znajdują się u Beneficjenta  

 
Wyświetla listę dokumentów przekazanych przez Beneficjentów do IW  

 
Wyświetla listę dokumentów przekazanych przez IW do Beneficjenta w celu poprawy 

 
Wyświetla listę dokumentów jakie znajdują się u Beneficjenta w akceptacji 

 
Wyświetla listę dokumentów w trakcie weryfikacji przez IW 

 
Wyświetla listę dokumentów, które zostały ocenione pozytywnie i przekazane do zatwierdzenia w IW 

 
Wyświetla listę dokumentów jakie zostały zatwierdzone przez IW 

 
Umożliwia rejestrację Beneficjenta, umowy o dofinansowanie oraz wskaźników produktu  

Po lewej stronie ekranu widoczne są trzy przyciski: 

 

 Dokumentacja – po uruchomieniu pobierana jest instrukcja użytkownika w postaci pliku w formacie pdf. 

 Ustawienia – umożliwia dostosowanie widoczności kolumn na listach dokumentów. Po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest ekran (rysunek nr 10), 

na którym użytkownik może wybrad (poprzez przeciąganie pól pomiędzy oknami), które kolumny będą widoczne. 

 Wyloguj – umożliwia wyjście z systemu. 
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Rysunek 11 Ekran ustawieo wyświetlanych pól na listach dokumentów 
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3.1 Wprowadzanie danych dotyczących beneficjentów i umów 

Dane dotyczące beneficjenta oraz umów są wprowadzane przez użytkowników, którzy posiadają uprawnienie - Wprowadzanie danych umów i 

beneficjentów. Po naciśnięciu przycisku   użytkownikowi zostanie wyświetlony ekran, który pozwala na wyszukiwanie umówi beneficjentów oraz 

dodawanie nowych umów i beneficjentów. 

 
Rysunek 12. Ekran umożliwiający wyszukiwanie i wprowadzanie danych umów i beneficjentów 

 

System pozwala na wczytanie danych dotyczących beneficjenta oraz umowy. Wczytywane są pliki w formacie xml (format jest opublikowany na stronie 

internetowej Generatora pod adresem: http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/ . 

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/
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W pierwszej kolejności należy wczytad dane beneficjenta. W tym celu należy nacisnąd na link „Importuj”. 

 
Rysunek 13. Okno dialogowe pozwalające na wczytanie pliku xml z danymi beneficjenta 

Użytkownik wskazuje lokalizuję pliku poprzez naciśnięcie przycisku „PRZEGLĄDAJ”. Po wskazaniu pliku z danymi beneficjenta należy nacisnąd przycisk „OK.” 

System wczyta dane beneficjenta. W celu weryfikacji należy nacisnąd link „Wyszukaj” i sprawdzid czy dane wczytały  się poprawnie. 

W przypadku wczytywania umowy Użytkownik postępuje analogicznie jak w przypadku importu danych beneficjenta. 

 

3.1.1 Rejestracja beneficjenta w Generatorze 

W celu zarejestrowania nowego Beneficjenta w Generatorze Wniosków o Płatnośd użytkownik naciska link – Nowy. Wyświetli się formularz z polami,  

w które należy wprowadzid dane po ich wprowadzeniu naciskami przycisk Zapisz, który zapisuje dane w bazie. Należy wypełnid wszystkie pola gdyż są one 

później przenoszone do przygotowywanego przez Beneficjenta wniosku o płatnośd do części nr 2 (dane Beneficjenta). 
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Uwaga!!! 

Pole Nazwa – wprowadzamy nazwę beneficjenta, która musi byd zgodna z nazwą jaka została zarejestrowana w KSI (w innym przypadku nie będzie możliwy 
eksport danych do KSI). 
Pole NIP – wprowadzamy numer NIP jako ciąg 10 znaków. 
 

 
Rysunek 14. Formularz rejestracji beneficjenta w Generatorze 

Użytkownik może wyszukiwad w Generatorze Beneficjentów według dwóch kryteriów: 

 nazwie beneficjenta – w celu wyszukania wystarczy wprowadzid częśd nazwy Beneficjenta i nacisnąd przycisk SZUKAJ 

 numerze NIP – w celu wyszukania Użytkownik może wprowadzid częśd numeru NIP a system wyświetli wszystkich Beneficjentów, których NIP spełnia 
określone kryteria 
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Rysunek 15. Formularz wyszukiwania Beneficjenta. 

Przykład: Po wprowadzeniu w pole NIP trzech cyfr (238) z numeru Generator wyświetlił listę Beneficjentów spełniających określone przez użytkownika 

kryteria. 

 
Rysunek 16. Wynik wyszukiwania Beneficjenta po części numeru NIP 

W celu sprawdzenia danych Beneficjenta należy nacisnąd ikonę , która jest widoczna w kolumnie Akcja. Naciśnięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie 
formularza danych Beneficjenta (patrz – rysunek nr 13). 
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3.1.2 Rejestracja umowy w Generatorze 

Warunki podstawowe pozwalające na rejestracje umowy o dofinansowanie w systemie: 

1. Użytkownik musi posiadad konto w systemie z uprawnieniami do Wprowadzanie beneficjentów i umów, 

2. W systemie musi byd zarejestrowany Beneficjent, z którym będzie podpisana umowa. 

 

Proces rejestracji umowy o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Płatnośd przez Użytkownika IW (posiadającego uprawnienia do Wprowadzanie 

beneficjentów i umów): 

1. rejestracja danych podstawowych dotyczących projektu; 

2. rejestracja danych dotyczących podstawowych informacji finansowych oraz terminów realizacji projektu; 

3. rejestracja danych w tabeli Źródła finansowania; 

4. zapisanie umowy; 

5. wprowadzenie wskaźników produktu i rezultatu; 

6. wygenerowanie wniosku o zaliczkę – w sytuacji gdy zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie IW wypłaca zaliczkę po podpisaniu umowy z 

Beneficjentem. 

 

System umożliwia również rejestrację aneksów do już podpisanych umów o dofinansowanie. Użytkownik IW jest zobowiązany zarejestrowad aneks w 

Generatorze po jego podpisaniu. 

 

W celu zarejestrowania nowego Beneficjenta w Generatorze Wniosków o Płatnośd użytkownik naciska link – Nowa. Wyświetlany jest formularz pozwalający 

na rejestrację umowy o dofinansowanie. Formularz składa się z dwóch sekcji tj. Projekt oraz Umowa/Aneks. 
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PROJEKT 

 

Krok 1. 

W pole Tytuł – użytkownik IW wprowadza nazwę projektu (nazwa musi byd identyczna z tą jaka została 

wprowadzona do KSI) 

Krok 2. 

Użytkownik IW wybiera Priorytet (oś) poprzez naciśnięcie ikony   znajdującej się po prawej stronie 

pola – system wyświetli listę dostępnych priorytetów (osi). 

Krok 3. 

Użytkownik IW wybiera Działanie poprzez naciśnięcie ikony   znajdującej się po prawej stronie pola – 

system wyświetli listę dostępnych działao w ramach danego priorytetu (osi). 

Krok 4. 

Użytkownik IW wybiera Fundusz poprzez naciśnięcie ikony   znajdującej się po prawej stronie pola – 

system wyświetli listę dostępnych funduszy ((tj. Fundusz Spójności lub Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). 

Krok 5. 

W polu Beneficjent – należy wprowadzid nazwę Beneficjenta – jest to pole gdzie Użytkownik IW  może 

wprowadzid częśd nazwy Beneficjenta – w tym momencie system zawęzi listę Beneficjentów do 

spełniających określone warunki, której trzeba będzie wybrad prawidłowego Beneficjenta. 

Krok 6. 

Sposób obsługi wskaźników produktu – Użytkownik IW wybiera sposób w jaki będzie obsługiwana 

tabela 15a. System umożliwia trzy rodzaje obsługi tabeli 15a: 

 edycja całej tabeli – umożliwia Beneficjentowi wprowadzanie danych we wszystkich polach tabeli 15a 

(system – nie wylicza automatycznie wartości procentowych);  

 z podziałem na zadania – pozwala Beneficjentowi na przypisanie wskaźników do zadao i system 

automatycznie wylicza częśd pól; 

 bez podziału na zadania – Beneficjent wprowadzana dane tylko w części ogółem tabeli 15a i system 

automatycznie wylicza częśd pól 
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UMOWA/ANEKS 

 

 

 

Uwaga: 
Wszystkie dane jakie są wprowadzane w tej sekcji jak i w sekcji poprzedniej 
muszą byd zgodne z danymi jakie zostały wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13)! 
 
Krok 1. 
W pole Data umowy – Użytkownik IW wprowadza datę podpisania umowy  
o dofinansowanie. 
Krok 2. 
W pola Data rozpoczęcia realizacji oraz Data zakooczenia realizacji – 
Uzytkownik IW wprowadza daty rozpoczęcia i zakooczenia realizacji projektu 
okreslone w umowie o dofinansowanie. 
Krok 3. 
W pola: 

 Koszt całkowity – wartośd ogółem, 

 Wydatki kwalifikowane, 

 Kwota dofinansowania, 

 Kwota dofinansowania UE, 

 Procent dofinansowania – wartośd wprowadzana ręcznie (system nie 
wylicza %) 

Użytkownik IW wprowadza dane finansowe zgodne z tymi jakie znajduja się w 
umowie o dofinansowanie. 
Krok 4. 
W pole Numer umowy – Użytkownik IW wprowadza numer umowy z KSI (SIMIK 
07-13), np. POIS.01.01.00-00-444/10-00 
Krok 5. 
W polu Lista użytkowników IW, otrzymujących automatycznie powiadomienia – 
należy wprowadzid adres e-mail koordynatora projektu, na który mają byd 
przekazywane przez system informacje o wpłynięciu nowych wniosków o 
płatnośd. Po wprowadzeniu danych w celu aktualizacji wprowadzonych danych 

w bazie należy nacisnąd przycisk  
Krok 6. 
Użytkownik IW wypełnia tabelę dotyczacą Źródeł z jakich zostaną sfinansowane 
wydatki. 
 
Po zrealizowaniu wszystkich kroków należy dane umowy zapisad poprzez 
nacisnięcie przycisku ZAPISZ. 
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W kolejnym kroku należy na ekranie wyszukiwania umów, który jest dostępny po nacisnięciu polecenia WYSZUKAJ w module Dane Podstawowe – Umowa 
wprowadzid jedno z pól według których system ma wyszukad umowę a następnie nacisnąd przycisk SZUKAJ. 
 

 
Rysunek 17. Ekran wyszukiwania umów. 

W tym momencie system wyświetli w zależności od wprowadzonego kryterium umowy spełniające określony warunek. W celu zawężenia wyników 

wyszukiwania należy doprecyzowad kryterium według którego system będzie wyszukiwał umowę. W przypadku gdy system wyszuka umowę Użytkownik IW 

naciska przycisk  w przypadku gdy chce dodad wskaźniki produktu lub przycisk  gdy chce dodad wskaźniki rezultatu. Ikony znajdują się po prawej stronie 

listy w kolumnie Akcje. 

 
Rysunek 18. Widok wyników wyszukiwania umowy. 

Naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje wyświetlenie przez system ekranów umożliwiających wprowadzenie wskaźników. 

  
Rysunek 19. Ekrany umożliwiające rejestrację wskaźników produktu i rezultatu. 
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W celu zarejestrowania wskaźnika należy nacisnąd przycisk DODAJ (zarówno przy dodawaniu wskaźnika produktu jak i rezultatu) – system wyświetli ekran, 
na którym widoczne będą pola: 

 typ wskaźnika; 

 wartośd bazowa; 

 wartośd docelowa 
 

 
 

 
W pole „Typ wskaźnika” wprowadzamy jego nazwę. System będzie zawężał nam listę wskaźników do zbioru odpowiadającego wprowadzonym informacją w tym polu. Im 
więcej danych zostanie wprowadzonych tym lista podobnych wskaźników będzie mniejsza. Przy wyświetleniu zbyt dużej listy wskaźników należy wprowadzid ciąg wyrazów 
charakterystycznych (w celu zawężenia wyświetlanej listy wskaźników). 
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W celu dodania wskaźnika należy kliknąd myszka na jego nazwie a następnie uzupełnid pozostałe pola tj. „Wartośd bazowa” i „Wartośd docelowa” i nacisnąd przycisk 
ZAPISZ. 

  

System wyświetli ekran, na którym będą widoczne wprowadzone wskaźniki. Dodanie kolejnych wskaźników odbywa się poprzez naciśniecie przycisku DODAJ 
i użytkownik postępuje analogicznie jak w przypadku dodawania pierwszego wskaźnika (ekran, na którym wyświetlane są wskaźniki rezultatu jest identyczny 
jak wskaźników produktu). 
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Rysunek 20. Widok wskaźników dla danej umowy. 

UWAGA !!! 

Jeżeli użytkownik podczas wprowadzania wskaźnika stwierdzi jego brak w systemie to musi się skontaktowad się z Administratorem Generatora w 
NFOŚiGW, który może dany wskaźnik aktywowad (jeżeli jest w bazie wskaźników Generatora lub dodad). 
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3.1.3 Zaliczka wypłacana na podstawie umowy 

Po zrealizowaniu tych wszystkich działao wymienionych powyżej Użytkownik IW w przypadku istnienia zaliczki wypłacanej na podstawie umowy o 
dofinansowanie stworzyd wniosek o płatnośd – zgodnie z zaleceniami IZ w tym zakresie. W tym celu należy wyszukad umowę poprzez naciśnięcie polecenia 
WYSZUKAJ w module Dane Podstawowe – Umowa. 

System w wyniku przeprowadzonego wyszukiwania wyświetli umowę o dofinansowanie należy nacisnąd na przycisk , który znajduje się po prawej stronie 
listy w kolumnie Akcje. 

 
Rysunek 21. Ekran z wynikiem wyszukiwania umowy. 

System wyświetli szczegóły umowy. Na dole ekranu obok przycisku  znajduje się przycisk  naciśnięcie tego przycisku 
spowoduje wyświetlenie ekranu, który umożliwi wprowadzenie Kwoty zaliczki oraz Harmonogramu na kolejne cztery kwartały. 

 
Rysunek 22. Ekran zaliczki wypłacanej na podstawie umowy. 
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W pole „KWOTA PRZYZNANEJ ZALICZKI” wprowadzamy kwotę jaką zgodnie z umowa ma otrzymad Beneficjent. Następnie poprzez naciśniecie przycisku  

dodajemy kolejne pozycje. W kolumnie Rok z listy wybieranej wskazujemy rok, następnie wybieramy kwartał i kolejnym polu wprowadzamy kwotę (zgodnie 

z planem finansowym projektu) i poprzez naciśniecie przycisku  zapisujemy wiersz. W przypadku błędu podczas wprowadzenia można usunąd 

wprowadzony wiersz poprzez naciśnięcie przycisku . 

 
Rysunek 23. Rejestracja harmonogramu dla wniosku o zaliczkę. 
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Tak wprowadzone dane zapisujemy poprzez naciśnięcie przycisku . W tym momencie w systemie zostanie zarejestrowany wniosek o 
płatnośd z numerem 1. Pojawi się komunikat informujący o zapisaniu Wniosku zaliczkowego. 
 

 
Rysunek 24. Komunikat z informacją o zapisaniu wniosku zaliczkowego. 

 

3.1.4 Rejestracja aneksu 

 
W celu zarejestrowania aneksu do umowy od finansowanie należy wyszukad umowę poprzez naciśnięcie polecenia WYSZUKAJ w module Dane Podstawowe 

– Umowa. System w wyniku przeprowadzonego wyszukiwania wyświetli umowę o dofinansowanie poprzez naciśnięcie na przycisku , który znajduje się 
po prawej stronie listy w kolumnie Akcje. 
System wyświetli szczegóły umowy o dofinansowanie (rysunek nr 24) gdzie w polu: „Numer aneksu zmiany” Użytkownik wprowadza numer aneksu zgodny z 
KSI np. POIS.01.01.00-00-900/10-01 
W polu „Data aneksu zmiany” – Użytkownik wprowadza datę podpisania aneksu 
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Rysunek 25. Szczegóły umowy o dofinansowanie. 
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3.2 Weryfikacja wniosku o płatność 

W systemie występują następujące statusy wniosków o płatnośd: 
 roboczy – status ten dotyczy wniosku przygotowywanego – w którym dane są wprowadzane przez Beneficjenta, 

 do akceptacji –wniosek, który został przez pracownika beneficjenta (z uprawnieniami do rejestracji danych) przekazany do pracownika beneficjenta (z 
uprawnieniami do akceptacji), 

 do weryfikacji –wnioski przekazane przez Beneficjentów do IW, 

 wycofany – wniosek, który został wycofany przez IW na prośbę Beneficjenta 

 weryfikowany – wniosek po poprawnej weryfikacji sumy kontrolnej będący w trakcie oceny przez IW, 

 oceniony – wniosek, dla którego zostały zarejestrowane wyniki ocen, 

 do poprawy – wniosek wycofany przez IW do Beneficjenta w celu jego poprawy, 

 wersja IW – wniosek w trakcie edycji (korekty) przez IW, 

 do akceptacji (wersja IW) – wniosek po korekcie IW przekazany do beneficjenta w celu akceptacji wprowadzonych poprawek, 

 odrzucony – wniosek, który został odrzucony przez IW 

 

W instrukcji opisany został proces weryfikacji, oceny i zatwierdzanie wniosku przez Użytkownika IW, który posiada wszystkie grupy uprawnieo.  

W przypadku otrzymania informacji o wpłynięciu wniosku o płatnośd do IW Użytkownik poprzez naciśnięcie przycisku  wyświetla widok, który 

pozwala mu na podgląd wszystkich wniosków przekazanych przez Beneficjenta. Użytkownik ma dostęp tylko i wyłącznie do wniosków, które zostały złożone  

w ramach priorytetu (osi), do której posiada uprawnienia. 

 

Uwaga!!! W przypadku złożenia wniosku o płatnośd przez beneficjenta za pomocą e-puap (wyłącznie w wersji elektronicznej) status wniosku o płatnośd 

w systemie będzie automatycznie zmieniony na „Weryfikowany”. Datą nadania i datą wpływu jest wtedy data przesłania wniosku przez beneficjenta za 

pomocą e-puap. 
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Rysunek 26. Ekran umożliwiający podgląd wniosków przekazanych do weryfikacji przez Beneficjentów do IW 

Jeżeli do IW wpłynęła wersja papierowa wniosku o płatnośd Użytkownik IW poprzez naciśnięcie przycisku  wchodzi w szczegóły wniosku. System 
wyświetli ekran na który widoczny będzie wniosek o płatnośd oraz akcje jakie może wykonad Użytkownik IW (rysunek 26). 
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Rysunek 27. Widok wniosku o płatnośd przekazanego do weryfikacji. 

W górnej części widoczne są przyciski akcji jakie mogą byd zrealizowane przez Użytkownika IW. 

 
Naciśnięcie tego przycisku wyświetli historię operacji jakie były wykonywane na danym wniosku o płatnośd oraz dane użytkownika, który je wykonywał. 

 
Wyświetla szczegóły wniosku o płatnośd – widok domyślny 

 
Umożliwia sprawdzenie czy w danym wniosku występują błędy walidacyjne 

 

Umożliwia wprowadzenie sumy kontrolnej oraz daty nadania i wpływu wniosku o płatnośd. W wyniku poprawnego zweryfikowania sumy kontrolnej 
wniosek zmienia status z „Do weryfikacji” na „Weryfikowany” i umożliwia Użytkownikowi IW wprowadzenie wyników ocen.  

 
Przycisk umożliwia Użytkownikowi IW na cofnięcie wniosku o płatnośd na poziom Beneficjenta bez weryfikacji kodu (sumy kontrolnej). 



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”        41 

 
Pozwala na zamknięcie wniosku o płatnośd. 

W celu weryfikacji kodu (sumy kontrolnej) – Użytkownik IW naciska  przycisk . System wyświetli okno dialogowe, w którym należy wprowadzid sumę 
kontrolną z wersji papierowej wniosku (znajduje się ona na dole strony) i wprowadzid daty nadania i wpływu. 

 
Rysunek 28. Weryfikacja zgodności z wersją papierową. 
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W przypadku poprawnej weryfikacji przez system Użytkownik IW ma pewnośd, iż wersja elektroniczna wniosku (w Generatorze) jest identyczna z wersją 

papierową przesłaną przez Beneficjenta. Jednocześnie system wyświetli szczegóły wniosku o płatnośd gdzie w punkcie nr 1 pojawią się daty nadania i 

wpływu wniosku do IW (są to daty wprowadzane podczas weryfikacji sumy kontrolnej). 

 
Rysunek 29. Widok wniosku o płatnośd po weryfikacji sumy kontrolnej. 
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W tym momencie Użytkownikowi IW zostały dodane dodatkowe funkcje, które pozwalają poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na: 

1. 

 

edycja karty informacyjnej – załącznik nr 2a do wniosku o płatnośd 

2. 

 

ocena pozytywna wniosku o płatnośd przez IW 

3. 

 

możliwia poprawę wniosku o płatnośd przez IW lub odesłanie wniosku do beneficjenta w celu jego poprawy ( w tym przypadku beneficjent będzie 
musiał ponownie przesład wersję papierową wniosku do IW) 

4. 

 

odrzucenie wniosku o płatnośd przez IW – dotyczy tylko i wyłącznie wniosku o płatnośd koocową 

5. 
 

wydrukowanie wniosku o płatnośd 

6. 

 

zapisanie w formacie xml – w celu późniejszego importu do lokalnego systemu informatycznego IW 

7. 

 

zapisanie wniosku na dysku w formacie pdf 

8. 

 

pozwala na eksport tabeli nr 9 (zestawienia dokumentów) do Excela – system umożliwia eksport dla wniosków o statusie: weryfikowany, oceniony, 
zatwierdzony 
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Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku o płatnośd Użytkownik IW stwierdzi, iż kwoty (z kolumny nr 10 – Kwota wydatków kwalifikowanych w tabeli nr 9 
Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem) nie zostały uznane za kwalifikowalne może wprowadzid w kolumnie  
nr 13 – Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych – wartośd, która została przez IW zatwierdzona jako wydatki kwalifikowalne. W kolumnie nr 14 
Użytkownik IW ma możliwośd wprowadzenia komentarza do tej decyzji. 

 
Rysunek 30. Informacja finansowa. 

Użytkownik IW może poprzez zaznaczenie checkbox-a w kolumnie nr 15 może wyróżnid  dokument, który został załączony powtórnie. 
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3.3 Ocena wniosku o płatność. 

W przypadku gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie przez IW użytkownik naciska przycisk . W wyniku tej czynności system wyświetli okno 
dialogowe. 

 
Rysunek 31. Okno zmiany statusu wniosku ocenionego pozytywnie. 

 
Po potwierdzeniu przez Użytkownika system zmieni status wniosku z „Weryfikowany” na „Oceniony”. Następnie należy taki wniosek zatwierdzid zgodnie z 
procesem opisanym w rozdziale nr 3.5 Zatwierdzanie wniosku o płatnośd. 
 

W przypadku pozytywnej oceny Użytkownik IW, naciska przycisk , który powoduje wyświetlenie karty informacyjnej wniosku o płatnośd (jest to 

załącznik 2a). Częśd danych jakie pojawiają się w karcie informacyjnej są ściągane automatycznie przez system z wniosku o płatnośd. Pola szare to pola,  

w których nie jest możliwa edycja danych przez Użytkownika IW. 

 

Uwaga!!! 

W pozostałych polach pomimo, iż system wyświetli wartości z wniosku o płatnośd Użytkownik IW ma możliwośd ich zmiany poprzez wprowadzenie 

wartości, które w wyniku weryfikacji i oceny wniosku zostały uznane jako prawidłowe. 
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Rysunek 32. Karta informacyjna wniosku o płatnośd
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3.4 Poprawa wniosku o płatność 

W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku o płatnośd system przewiduje dwie ścieżki: 
1. poprawa wniosku przez IW poprzez utworzenie tzw. „wersji IW” przez Użytkownika; 
2. odesłanie wniosku do Beneficjenta do poprawy. 

 

3.4.1 Poprawa wniosku przez IW 

W celu poprawy wniosku Użytkownik IW naciska przycisk . System zapyta Użytkownika czy chce utworzyd wersję IW. 
 

 
Rysunek 33. Poprawa wniosku – tworzenie wersji IW. 

 

W przypadku naciśnięcia przycisku  Użytkownik zostanie poproszony przez system o potwierdzenie swojej decyzji poprzez wyświetlenie okna 

dialogowego – rysunek poniżej. 

 
Rysunek 34. Okno dialogowe tworzenia wersji IW. 
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W przypadku naciśnięcia przycisku TAK na oknie dialogowym system utworzy wersję wniosku w trybie do edycji. Jednocześnie zmieniony zostanie status 
wniosku z „weryfikowany” na „wersja IW”.  
Uwaga!!! System ogranicza zakres korekty jaka może byd przeprowadzona przez Użytkownika tylko do zakresu pól jaki został utworzony przez 
beneficjenta (np. brak możliwości dodania wiesza). 

 
Rysunek 35. Wniosek o płatnośd – wersja IW. 

Przejście pomiędzy poszczególnymi formularzami wniosku o płatnośd jest możliwe poprzez panel nawigacji. 

 
Rysunek 36. Panel nawigacji pomiędzy formularzami wniosku. 

UWAGA ! 

Wprowadzane przez użytkownika dane są automatycznie zapisywane podczas przechodzenia między zakładkami. 
 

Użytkownik IW wprowadza korektę w odpowiednich polach a następnie w celu zapisania wprowadzonych danych przechodzi pomiędzy formularzami.  
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Rysunek 37. korekta danych we wniosku o płatnośd przez IW. 

Pole, w którym została wprowadzona korekta zostaje ma zmienione tło oraz pojawia się komunikat informujący o modyfikacji przez IW jak również 

wyświetlana jest wartośd, która była wprowadzona poprzednio przez Beneficjenta. 

W celu zakooczenia korygowania wniosku o płatnośd przez IW – użytkownik naciska przycisk . W wyniku tej operacji system wyświetli okno 

dialogowe z informujące, iż zostanie zakooczona edycja wersji IW. 

 
Rysunek 38. Okno dialogowe zakooczenia edycji wersji IW. 

 
W przypadku naciśnięcia przycisku NIE – wniosek pozostaje w trybie do edycji przez IW. 
W przypadku naciśnięcia przycisku TAK – system wyświetli okno dialogowe, którym Użytkownik decyduje czy przekazad poprawiony wniosek do akceptacji 
przez beneficjenta (wymagane jest wtedy przekazanie wersji papierowej wniosku przez beneficjenta do IW) czy też poprawki jakie zostały wprowadzone 
do wniosku nie wymagają akceptacji beneficjenta w systemie. 
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Rysunek 39. Zatwierdzanie wersji IW wniosku o płatnośd. 

W przypadku naciśnięcia przycisku  wniosek zostanie przekazany do Beneficjenta w celu akceptacji wprowadzonych przez IW poprawek. System 
zmieni jego status z „wersja IW” na „do akceptacji (wersja IW)”. W przypadku gdy Beneficjent zatwierdzi wprowadzone zmiany – musi taki wniosek 
wydrukowad i przesład podpisany do IW. Użytkownik IW po otrzymaniu wersji papierowej wniosku postępuje zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale nr 
3.2. niniejszej instrukcji. W sytuacji gdy Beneficjent odrzuci wprowadzone przez IW zmiany – Beneficjent tworzy nową wersje wniosku i postępuje zgodnie  
z krokami opisanymi w Instrukcji obsługi dla Beneficjenta. 

W przypadku naciśnięcia przycisku   system zmienia status wniosku z „wersja IW”  na „weryfikowany”. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie 

zapisami rozdziału nr 3.3 Ocena wniosku o płatnośd czyli poprzez naciśnięcie przycisku zmienia status wniosku z „weryfikowany” na „oceniony”, 

wypełnia kartę informacyjną wniosku o płatnośd (przycisk ) i zatwierdza wniosek zgodnie zapisami rozdziału nr 3.5 Zatwierdzanie wniosku o 
płatnośd. 
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3.4.2 Odesłanie wniosku do poprawy przez Beneficjenta 

W przypadku konieczności odesłania wniosku do Beneficjenta w celu jego poprawy Użytkownik naciska przycisk  i w oknie dialogowym (rysunek 

poniżej) wybiera przycisk . 

 
Rysunek 40. Poprawa wniosku o płatnośd. 

W wyniku tej akcji system poprosi o potwierdzenie wyboru (rysunek poniżej). Naciśnięcie przycisku  spowoduje przekazanie wniosku do Beneficjenta 

do poprawy. System zmieni status wniosku z „weryfikowany” na „do poprawy”. 

 

Uwaga!!! 

W zakładce 20 Załączniki koordynator IW może dołączyd uwagi (pismo w formie pliku) do wniosku o płatnośd o statusie „Oceniony” lub „Oceniony-wersja 

IW” i następnie zwrócid do poprawy beneficjentowi. 
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3.5 Zatwierdzanie wniosku o płatność 

W celu zatwierdzenia wniosku o płatnośd Użytkownik IW (posiadający uprawnienia do zatwierdzania) naciska przycisk . Pojawi się okno, w którym 

należy wprowadzid datę zatwierdzenia wniosku o płatnośd przez IW – jest to data zatwierdzenia prze osobę do tego uprawnioną. 

 
Rysunek 41. Okno dialogowe – zatwierdzanie wniosku o płatnośd. 

Naciśnięcia przycisku TAK wniosek zmienia status na „zatwierdzony”. 

 

W przypadku wniosku o statusie „zatwierdzony” Użytkownik IW może: 

 wyeksportowad tabelę nr 9 (zestawienie dokumentów) do Excela w formacie akceptowanym przez KSI – przycisk  
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 wyeksportowad wniosek do KSI – przycisk – następnie zapisad plik na dysku H:\Grupy\KSI_Import oraz powiadomid administratora GWP 
(dotyczy pracowników NFOŚiGW) 

3.6 Przekazanie wniosku za pomocą e-puap 

 

W przypadku złożenia wniosku o płatnośd przez beneficjenta za pomocą e-puap (wyłącznie w wersji elektronicznej) status wniosku o płatnośd w systemie 

będzie automatycznie zmieniony na „Weryfikowany”. Datą nadania i datą wpływu jest wtedy data przesłania wniosku przez beneficjenta za pomocą e-puap. 

4 Raport z osiągniętych efektów ekologicznych 
Użytkownik IW po otrzymaniu raportu z osiągniętych efektów ekologicznych analogicznie jak dla wniosku o płatnośd weryfikuje sumę kontrolną i wprowadza 

datę nadania i datę wpływu raportu do IW. Po poprawnej weryfikacji kodu, raport uzyskuje status „ZŁOŻONY” 

 

5 Awaria systemu GWP 

W sytuacji braku dostępu do GWoP z przyczyn technicznych leżących po stronie NFOŚiGW, Instytucja Wdrażająca  zwraca się do Departamentu Informatyki 
NFOŚiGW z prośbą o wydanie Potwierdzenia braku dostępu do GWoP. Zgłoszenie dokonywane jest w jeden z poniższych sposobów: 

a) poprzez e-mail na adres: gwp@nfosigw.gov.pl 

b) telefonicznie: 22-45-90-495 lub 22-45-90-348 

c) faksem: 22 459 01 96. 

W zgłoszeniu IW podaje dane niezbędne do wystawienia Potwierdzenia (nazwa IW). 

Po otrzymaniu tych informacji Departament Informatyki wystawia „Potwierdzenie braku dostępu do GWoP” po wcześniejszej weryfikacji braku dostępu do 

GWoP dla użytkowników zewnętrznych. Instytucja Wdrażająca otrzymuje podpisany skan dokumentu, którego oryginał przechowywany jest w 

Departamencie Informatyki NFOŚiGW. 

 

mailto:gwp@nfosigw.gov.pl
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