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Informacje ogólne

Generator Wniosków o Płatność (GWP) to narzędzie umożliwiające przygotowanie i przekazanie 
wniosków o płatność przez beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Generator obsługuje osie i działania dla, których Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo 
Środowiska tj.: I, II, III, IV i V a także działania IX.1, IX.2, IX.3 dla których Instytucją Pośredniczącą 
jest Ministerstwo Gospodarki.

GWP jest oparty na sieci Internet oraz gromadzi zakres danych zgodny z „Zaleceniami w zakresie 
wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko” z dnia 8.10.2010 roku.

Adresy Generatora Wniosków o Płatność:

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/ - baza produkcyjna GWP

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/test/ - baza testowa GWP

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/�
https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/test/�
https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/test/�
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Wymagania dla stacji roboczych

Minimalne wymagania dla stacji roboczych:
• Przeglądarka internetowa:

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

• Mozilla Firefox 10 lub nowsza.

• JAVA 6.0  lub 7.0

• Połączenie z siecią Internet.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań przy pierwszym logowaniu system zainstaluje na stacji roboczej 
użytkownika niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komponenty.

Uwaga !
W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 może się pojawić komunikat, iż w celu 
instalacji komponentu niezbędne są uprawnienia administratora systemu operacyjnego. W tym przypadku 
należy uruchomić przeglądarkę internetową jako administrator – po zaznaczeniu ikony przeglądarki naciskamy 
prawy klawisz myszki i wybieramy polecanie – URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR
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Wymagania dla stacji roboczych

Generator umożliwia również przekazanie wniosku o płatność przez Beneficjenta do IW tylko
w formie elektronicznej, poprzez platformę ePUAP.

W tym przypadku stacja robocza użytkownika musi dodatkowo:

• posiadać system operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu,

• mieć zainstalowane oprogramowanie do obsługi urządzenia umożliwiającego złożenie
bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Wniosek, który będzie przekazywany tylko elektronicznie musi mieć załączone wszystkie
załączniki w postaci elektronicznej (np. zeskanowane faktury, protokoły itp.)
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Role i uprawnienia użytkowników 

W ramach Generatora dla użytkowników Beneficjenta przewidziane są trzy rodzaje  
uprawnień:

• odczyt danych,

• rejestracja,

• akceptacja.

Użytkownik rejestrujący dane posiada uprawnienia do:

• wypełniania odpowiednich formularzy,

• edycji danych przed ich zatwierdzeniem,

• drukowania dokumentów,

• eksportu dokumentów do pliku.

Użytkownik akceptujący posiada uprawnienia do:

• użytkownik posiada uprawnienia do akceptacji dokumentów i przekazywania ich drogą elektroniczną 
do weryfikacji do IW.

System umożliwia łączenie obu ról użytkowników – jeden użytkownik może być jednocześnie rejestrującym 
dane jak i akceptującym.
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Zakładanie kont użytkowników

Wnioski składane są przez główną stronę Generatora. System umożliwia złożenie wniosków o:
• nadanie uprawnień,
• zmianę/rozszerzenie uprawnień,
• odebranie uprawnień do określonej umowy,
• całkowite odebranie uprawnień.

W celu otrzymania założenie konta w systemie i otrzymania uprawnień należy na ekranie logowania 
należy kliknąć link Złóż wniosek o nadanie uprawnień, a następnie wypełnić formularz.
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Zakładanie kont użytkowników
W przypadku składania wniosku o nadanie uprawnień przez Beneficjenta wypełniamy następujące pola:

• Grupa użytkowników – należy wybrać – Pracownik Beneficjenta

• NIP beneficjenta – ciąg 10 znaków (bez myślników)

• Rodzaj wniosku – wybieramy – Utworzenie nowego konta

• Imię użytkownika

• Nazwisko użytkownika

• Adres e-mail

• Numer Umowy (-ów) – wprowadzamy numer umowy (lub umów) i zaznaczamy uprawnienia jakie mają 
zostać nadane. Uprawnienie „Do odczytu” – jest zaznaczane automatycznie bez możliwości zmiany, 
„Rejestracja”, „Akceptacja”

• Instytucja Wdrażająca, do której kierowany jest wniosek - wskazujemy IW (pozycja wybierana ze słownika)

• Kod przepisany z obrazka (CAPTCHA) – w każdym przypadku. UWAGA – znaczenie ma wielkość liter i cyfr 
w kodzie.

Każdy wniosek jaki składa użytkownik musi zostać wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną
(przełożonego) i wysłany w postaci elektronicznej i papierowej do Administratora właściwej dla beneficjenta
Instytucji Wdrażającej.
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W przypadku wniosku o odebranie lub dodanie 
uprawnień dla użytkownika należy wypełnić następujące 
pola:
• Grupa użytkowników
• NIP Beneficjenta
• Rodzaj wniosku
• Login
• Numery umów - wprowadzamy numer umowy (lub 
umów) i zaznaczamy uprawnienia jakie mają zostać 
dodane lub odebrane.

Następnie postępujemy podobnie jak w przypadku 
wniosku o nadanie uprawnień dla nowego użytkownika

Modyfikacja – odebranie/dodanie uprawnień
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W przypadku wniosku o całkowite odebranie 
uprawnień do Generatora należy wypełnić następujące 
pola:
• Grupa użytkowników
• NIP Beneficjenta
• Rodzaj wniosku
• Login
• Instytucja Wdrażająca, do której kierowany jest 
wniosek – wskazujemy IW (pozycja wybierana ze 
słownika).

Następnie postępujemy podobnie jak w przypadku
wniosku o nadanie uprawnień dla nowego użytkownika.

Odebranie uprawnień do Generatora



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Uprawnienia w Generatorze

Po wypełnieniu wniosku należy:

• wydrukować wypełniony wniosek;

• wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez przełożonego;

• przesłać skan podpisanego wniosku do Administratora GWP na adres 
gwp@nfosigw.gov.pl

• przesłać wersję papierową wniosku do Departamentu Informatyki w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

mailto:gwp@nfosigw.gov.pl�
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Logowanie do Generatora
Po nadaniu uprawnień na adres e-mail podany w wniosku użytkownik otrzyma:

• Identyfikator użytkownika

• Hasło – jest to hasło początkowe wygenerowane automatycznie przez system, które należy zmienić 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:

Użytkownik wprowadza w pola:
• Użytkownik – otrzymany pocztą elektroniczną identyfikator (login),
• Bieżące hasło – hasło początkowe otrzymane pocztą elektroniczną razem z identyfikatorem,
• Nowe hasło – nowe hasło, które musi spełniać warunki minimalne tj. (długość hasła – 8 znaków, ilość cyfr w 

haśle – 1)
• Powtórz nowe hasło – należy wprowadzić hasło zgodne z tym, które zostało wprowadzone w polu Nowe hasło
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Główne procesy biznesowe

Generator realizuje dwa główne procesy biznesowe tj.:

• rejestrację i edycję wniosku przez Beneficjenta;

• weryfikację wniosku przez Instytucję Wdrażająca.

Beneficjent rejestruje w Generatorze następujące dokumenty:

• wniosek o płatność;

• opisy faktur – dla dokumentów wykazanych w tabeli nr 9 (Zestawienie 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki);

• raport z osiągniętych efektów – pierwszy taki raport składany jest rok po 
zatwierdzeniu wniosku końcowego.
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Proces obsługi wniosku na poziomie Beneficjenta

Rejestracja wniosku

Edycja wniosku

Akceptacja wniosku

Wysłanie wniosku do IW

Użytkownik 
rejestrujący dane

Użytkownik 
akceptujący dane
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Rejestracja wniosku o płatność

Po zalogowaniu do systemu użytkownikowi  z uprawnieniami do rejestracji dany wyświetlony zostanie poniższy 
ekran:
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Rejestracja wniosku o płatność
Wyświetlany ekran podzielony jest na części umożliwiające rejestrację nowego dokumentu (wniosku), podgląd 
już wprowadzonych wniosków oraz pomoc i ustawienia widoku. W górnej części ekranu widoczne są ikony:
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Rejestracja wniosku o płatność

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

• Wyloguj – umożliwia wyjście z systemu.
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Rejestracja wniosku o płatność
Warunki podstawowe pozwalające na rejestracje nowego wniosku o płatność w systemie:

• Użytkownik musi posiadać konto w Generatorze,

• Użytkownik musi posiadać uprawnienia umożliwiające rejestrację danych,

• W systemie musi być wprowadzona umowa o dofinansowanie – umowę wraz ze wskaźnikami wprowadza IW.

W celu zarejestrowania wniosku o płatność należy kliknąć przycisk Nowy na stronie głównej witryny. Pojawi się 
formularz umożliwiający rejestrację nowego wniosku.
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Rejestracja wniosku o płatność
W wyświetlonym formularzu rejestracji dokumentu użytkownik wprowadza następujące informacje:

• typ dokumentu, 

• numer umowy – w tym polu należy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszy i po wyświetleniu przez 
system numeru umowy wybrać go – nie wprowadzamy ręcznie numeru umowy,

• rodzaj wniosku

• okres sprawozdawczy (data początku okresu sprawozdawczego podpowiadana jest automatycznie na 
podstawie dat ostatniego zatwierdzonego wniosku, oraz daty początku okresu umowy).

Po naciśnięciu przycisku Rejestruj aplikacja wyświetli formularz edycji wniosku, podzielony na zakładki 
odpowiadające sekcjom w papierowym wzorze wniosku.
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Rejestracja wniosku o płatność
W pasku narzędzi pokażą się nowe przyciski:
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Rejestracja wniosku o płatność

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

Wprowadzane przez użytkownika dane są automatycznie zapisywane podczas przechodzenia 
między zakładkami, dodatkowo w każdym momencie pracy nad formularzem istnieje możliwość 
zapisu wersji roboczej – po kliknięciu ikony Zapisz w roboczych.

System informuje użytkownika o zakończeniu sesji – wyświetlony zostanie komunikat z informacją 
o czasie pozostałym do wygaśnięcia sesji i pytaniem czy sesja ma zostać przedłużona.
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Rejestracja wniosku o płatność

Tabela nr 9. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Wprowadzanie danych do tabeli 9 jest możliwe na dwa sposoby:

• wczytanie zestawienia, które zostało przygotowane w formacie csv (format  pliku oraz instrukcja jego 
przygotowania dostępne są pod adresem 

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/

• ręczne wprowadzenie każdej pozycji.

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/�
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Rejestracja wniosku o płatność

W celu wczytania zestawienia należy nacisnąć przycisk               który jest dostępny w pasku narzędziowym. 
W wyniku tej akcji użytkownikowi zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe:

Poprzez naciśnięcie przycisku „PRZEGLĄDAJ” wskazujemy lokalizację pliku źródłowego a następnie wybieramy 
odpowiedni rodzaj tabeli (rozliczenie zaliczki lub podstawa do refundacji) i naciskamy przycisk „Ok”. 

Jeżeli wniosek obejmuje zarówno dokumenty dotyczące rozliczenia zaliczki oraz podstawę do refundacji należy 
ten proces powtórzyć – wybierając inny rodzaj tabeli niż ten wczytany wcześniej.

Uwaga: 

Tabelę 9 po wczytaniu danych należy zapisać poprzez naciśnięcie przycisku  ZAPISZ W ROBOCZYCH po 
wczytaniu każdej paczki

Użytkownik może wczytywać dane do tabeli nr 9 tzw. „paczkami” – system dopisuje nową paczkę dokumentów 
do wczytanych wcześniej danych nie usuwając zapisanych wcześniej danych.
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Rejestracja wniosku o płatność
Ręczne wprowadzanie danych w tabeli nr 9:

W celu wprowadzenia dokumentu należy nacisnąć przycisk,      który umożliwi dodanie wiersza z polami do 
wprowadzenia danych. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji (system informuje czy dane pole 
jest wymagane) użytkownik musi zapisać wiersz poprzez naciśnięcie przycisku,       który znajduje się na końcu 
wiersza.

Dla każdego zarejestrowanego dokumentu, użytkownik może zarejestrować dokument opisu faktury naciskając 
przycisk Szczegóły faktury [      ]. Ze względu na fakt, iż do opisu faktury niezbędne jest wskazanie numeru zadania 
z Harmonogramu Realizacji Projektu – przed wprowadzeniem opisu należy wypełnić tabelę nr 12 – Postęp 
rzeczowy realizacji projektu. W opisie faktury można również wskazać załącznik (plik w wersji elektronicznej), 
który został załączony do wniosku. W tym celu należy przed opisem faktury dodać załączniki w zakładce 
Załączniki.
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Rejestracja wniosku o płatność

W przypadku gdy na poziomie IW znajduje się wniosek za poprzedni okres, który posiada co najmniej status 
„WERYFIKOWANY” to system automatycznie wypełni kolumnę nr 1.

Użytkownik może również poprzez naciśnięcie przycisku              uzupełnić dane w kolumnę nr 2. W tym 
momencie w te kolumny zostaną wczytane dane z wniosku, który znajduje się w IW.
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Rejestracja wniosku o płatność

W poprzedniej wersji Generatora zadania jakie zostały wprowadzone w tabeli 12 były automatycznie 
przenoszone do tabeli 13 i tabeli 15a – bez możliwości ich zmiany lub usunięcia w tych tabelach.

Obecnie Użytkownik co prawda dalej wprowadza zadania w tabeli 12 ale również w tej tabeli określa czy będą 
one wyświetlane w pozostałych tabelach tj. 13 i 15a.

W przypadku gdy, któreś z wymienionych zadań nie ma się wyświetlać w tabeli nr 13 lub 15a  należy nacisnąć 
pole przy konkretnym zadaniu w kolumnie odpowiadającej konkretnej tabeli.
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Rejestracja wniosku o płatność
Jeżeli jakieś zadanie nie być wyświetlone w tabeli 13 należy odznaczyć checkbox w polu dotyczącym tej tabeli 
przy tym zadaniu. 

W przypadku tabeli 15a postępujemy analogicznie jak poprzednio. Jeżeli natomiast jakieś zadnie ma się nie 
wyświetlać zarówno w tabeli 13 jak i 15a należy odznaczyć  oba checkbox-y.

Uwaga: po zmianie wartości w tych polach należy takie wiersz zapisać poprzez naciśnięcie przycisku
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Rejestracja wniosku o płatność

W przypadku tabeli nr 13 Generator podobnie jak  przy tabeli nr 12 w przypadku gdy na poziomie 
IW znajduje się wniosek za poprzedni okres, który posiada co najmniej status „WERYFIKOWANY” to 
automatycznie wypełni kolumny nr 2 i 3.

Użytkownik może również poprzez naciśnięcie przycisku              uzupełnić dane w kolumnach nr 3 i 
4. System wczytane dane z wniosku, który znajduje się w IW.

W tabeli tej Użytkownik ma również możliwość dodania wiersza na wprowadzenie dodatkowych 
informacji, które powinny być wykazane postępie finansowym a nie muszą być wykazywane w 
tabeli dotyczącej postępu rzeczowego.
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Rejestracja wniosku o płatność
W celu przypisania wskaźnika do zadania użytkownik naciska przycisk                                     . W wyniku tej akcji pod
zadaniem rozwinie się lista dostępnych wskaźników (są to wskaźniki jakie zostały przypisane do tego projektu).

W celu przypisania wskaźnika do zadania należy zaznaczyć checkbox, który znajduje się pod przyciskiem „WYBÓR 
WSKAŹNIKÓW”. Po zaznaczeniu checkbox dany wskaźnik zostanie przypisany do zadania.

Część ogółem tabeli 15a wyliczana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w części dotyczącej 
poszczególnych zadań
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Rejestracja wniosku o płatność
W celu uzupełnienia danych w tabeli nr 17 „Harmonogram wydatków, które beneficjent zamierza ująć we 
wnioskach o płatność jakie przedstawi w kolejnych czterech kwartałach” należy nacisnąć przycisk       .

Użytkownik wybiera rok i kwartał z listy rozwijanej a następnie wprowadza kwoty w kolumnach 3 i 4. Po 
wprowadzeniu danych w całym wierszu należy je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku      . W celu dodania 
kolejnego wiersza należy ponownie nacisnąć przycisk        .
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Rejestracja wniosku o płatność 

W przypadku punktów wniosku o płatność dotyczących:

• Planowanego przebiegu rzeczowego realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku –
(punkt nr 14);

• Informacji na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a
niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia
zakładanego w projekcie poziomu wskaźników – (punkt nr 16);

• Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych – (punkt nr 18);

• Oświadczenia beneficjenta – (punkt nr 19);

• Załączniki – (punkt nr 20).

Użytkownik wprowadza informacje w pola tekstowe. 
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Rejestracja wniosku o płatność
Dodatkowo w punkcie 20 Użytkownik ma również możliwość dodawania załączników w postaci elektronicznej 
oraz przypisania do tak załączonych plików kategorii. 

W celu dodania załącznika należy nacisnąć przycisk                              . Wyświetli się okno dialogowe: 

Użytkownik może wybrać plik z dysku naciskając przycisk Wczytaj pliki. Po wybraniu pliku do transmisji
i naciśnięciu przycisku Rozpocznij wysyłanie, aplikacja przesyła pliki do Generatora. Po załączeniu załączników,
należy w oknie edycji wniosku nacisnąć przycisk w celu wyświetlenia dodanych załączników
na liście załączników.
Dla każdego załącznika, użytkownik może wykonać następujące akcje:

• Edytuj kategorię [    ] – wyświetlona zostaje lista kategorii załączników z możliwością wyboru jednej z 
wartości.

• Usuń załącznik, po naciśnięciu ikony Usuń [      ] – powoduje usunięcie załącznika z listy.

• Pobierz załącznik, po naciśnięciu ikony Pobierz [      ] – powoduje pobranie przesłanego wcześniej pliku.

• Pokaż załącznik, po naciśnięciu ikony Pokaż [      ] – powoduje wyświetlenie pliku.
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Rejestracja wniosku o płatność
Po wypełnieniu wniosku o płatność użytkownik w celu weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku może 
przeprowadzić jego walidację poprzez naciśnięcie ikony       . System wyświetli informacje o ewentualnych 
błędach we wniosku.

W systemie występują dwa poziomy błędów:
• ostrzeżenie walidacyjne – jest to jedynie ostrzeżenie o możliwości wystąpienia błędu, nie powoduje to 

możliwości przekazania wniosku na poziom IW
• błąd walidacyjny – błąd, który musi zostać usunięty, inaczej beneficjent nie będzie mógł przekazać wniosku na 

poziom IW
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Rejestracja wniosku o płatność
Po zakończeniu rejestracji wniosku i poprawnym wyniku walidacji (brak błędów walidacyjnych) użytkownik 
naciska przycisk,        który powoduje przekazanie wniosku do użytkownika posiadającego uprawnienia do

akceptacji i przekazywania wniosków o płatność do Instytucji Wdrażającej
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Akceptacja wniosku o płatność
Po zalogowaniu do systemu użytkownikowi akceptującemu dane wyświetlony zostanie poniższy ekran:
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Akceptacja wniosku o płatność
Użytkownik posiadający uprawnienia do akceptacji może:

• cofnąć go do poprawy w przypadku stwierdzenia błędów 

• zatwierdzić przygotowany przez użytkownika rejestrującego wniosek o płatność i przekazać do właściwej IW

W celu akceptacji lub cofnięcia wniosku do poprawy użytkownik wchodzi w szczegóły wniosku o płatność. 

Po zaakceptowaniu wniosku należy wniosek wydrukować i przesłać jego papierową, podpisaną wersję do IW



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Poprawa wniosku, który został cofnięty przez IW

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku IW może:

• cofnąć wniosek na poziom Beneficjenta

• wprowadzić poprawki do wniosku (w przypadku małych błędów) – powstaje wtedy tzw. wersja 
IW wniosku, która może być przekazana do Beneficjenta do akceptacji.

W przypadku cofnięcia wniosku przez IW do Beneficjenta w celu jego poprawy należy:

1. Wejść w szczegóły wniosku,

2. Nacisnąć przycisk „Utwórz nową wersję” – system utworzy nową wersję wniosku, do której
zostaną przeniesione wszystkie dane z wersji poprzedniej. Tak utworzona wersja wniosku
otrzyma status „roboczy” i wszystkie dane jakie są wprowadzane przez Beneficjenta są w trybie
do edycji.

3. Po wprowadzeniu poprawek Beneficjent przekazuje nową (poprawioną) wersję wniosku do IW
analogicznie jak w przypadku poprzedniej wersji.
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Kontakt

Strona informacyjna Generatora Wniosków o Płatność:

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc

w sekcji  Instrukcje dostępna jest Instrukcja  obsługi dla użytkownika Beneficjenta:

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/

Administratorzy Generatora Wniosków o Płatność w NFOŚiGW:

Jolanta Borowska, tel. 22 45 90 348

Jacek Wesołowski, tel. 22 45 90 495

e-mail: gwp@nfosigw.gov.pl

http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc�
http://pois.nfosigw.gov.pl/generator-wnioskow-o-platnosc/instrukcje/�
mailto:gwp@nfosigw.gov.pl�
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Dziękuję za uwagę

Jacek Wesołowski
Departament Informatyki

tel. (+4822) 4590 495
fax (+4822) 4590 196

e-mail: j.wesolowski@nfosigw.gov.pl

mailto:j.wesolowski@nfosigw.gov.pl�
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