
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wniosek beneficjenta o płatność oraz 
dokumentowanie wydatków pod 

względem formalno-rachunkowym.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCIINFRASTRUKTURA I SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

Izabela Glińska

Falenty, 14 listopad 2012r.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Podstawowe dokumenty programowe określające funkcję, 
zakres i terminy składania wniosków o płatność oraz 

regulujące przepływy środków w ramach POIiŚ
• Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 157,

poz.1240) z późn. zmianami,
• Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2015 „Zalecenia w 

zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ” z 23.08.2011r.,
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków
opłatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
z18.12.2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 223, poz. 1786),

• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach
POIiŚ z dnia 20.02.2012r.,

• Dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego NSRO 2007-2015 „Zalecenia w
zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ” z 08.10.2010r.
(zwane dalej „Zaleceniami”),

• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach POIiŚ z dnia 21.06.2011r.,

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl
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Podstawowe dokumenty programowe określające funkcję, 
zakres i terminy składania wniosków o płatność

„Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność
w ramach POIiŚ” zawierają między innymi:

• Załącznik nr 1 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność – priorytety I-XIII
POIiŚ,

• Załącznik nr 1a – Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 (w tym Inne
wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu
w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków),

• Załącznik nr 1b – Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej
w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ,

• Załącznik nr 5 – przykładowy opis faktury - priorytety I-XIII POIiŚ
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Przekazywanie środków Beneficjentom

Ogólny schemat przepływów finansowych:

1. Beneficjent składa wniosek o płatność,
2. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność zatwierdza do wypłaty określoną 

kwotę dofinansowania,
3. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność wystawia zlecenie płatności, 

które stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania,
4. Zlecenie płatności przekazywane jest do Banku Gospodarstwa Krajowego, 

który po uprzednim otrzymaniu środków (środki z budżetu środków 
europejskich lub rezerwy celowej) zgodnie z zapotrzebowaniem 
przesłanym do Ministra Finansów, dokonuje wypłaty środków na wskazany 
w zleceniu rachunek beneficjenta. 
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Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka

• Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o
dofinansowanie,

• Zaliczka może być wypłacana w transzach (nie wyższych, niż wielkości określone w
8 ust. 1 Uod), w wysokości określonej w Planie wystąpień o środki płatności (Zał 3b

do Uod),

• Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w terminie … dni od zawarcia Uod lub po
zatwierdzeniu przez IW wniosku o płatność ( 8 ust. 3 Uod),

• Druga i każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem wykazania lub
zatwierdzenia we wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych
wcześniej transz ( 8 ust. 3 Uod),

• Odsetki od środków zaliczki są przez beneficjentów (za wyjątkiem jst) zwracane lub
pomniejszają kwotę przekazywaną w ramach kolejnych płatności ( 8 ust. 12 Uod),

• W przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego, na
podstawie przepisów ustawy o dochodach jst, odsetki od środków otrzymanej zaliczki
stanowią źródło dochodów własnych tych jednostek; Beneficjenci ci nie wykazują
odsetek we wnioskach o płatność.
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Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka
• Zaliczka służyć ma pokryciu przyszłych wydatków tj. poniesionych po

otrzymaniu zaliczki,

• Środki na rachunku zaliczkowym powinny być wykorzystywane tylko na
pokrycie wydatków kwalifikowanych,

• W sytuacji, gdy faktura dotyczy wydatków kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, zalecane jest dokonanie płatności części
kwalifikowanej z rachunku zaliczkowego, a części niekwalifikowanej
z innego rachunku bankowego ze środków własnych,

• Zaliczki nie rozliczają koszty poniesione przez beneficjenta, jeżeli nie wiążą
się z fizycznym przepływem środków na rachunku/w kasie beneficjenta, a
stanowią jedynie zapis w księgach rachunkowych (np. odpisy
amortyzacyjne).
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Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka

8 ust. 3a Uod

„Beneficjent ma obowiązek rozliczenia udzielonego mu
dofinansowania w formie zaliczki w terminie …... dni od
dnia jej otrzymania. W przypadku braku rozliczenia
w terminie Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty
odsetek, na zasadach określonych w art.189 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240).”
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Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka

• Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków
kwalifikowanych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej
instytucji (tj. wraz z kopiami opłaconych faktur), w terminach i na
warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z
systemem realizacji POIiŚ,

• Rozliczenie zaliczki następuje również poprzez zwrot jej niewykorzystanej
części na rachunek, z którego została wypłacona,

• W przypadku braku rozliczenia całej transzy zaliczki w powyższy sposób,
od środków pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki jak od zaległości
podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia
wniosku o płatność lub zwrotu niewykorzystanej zaliczki.
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Przekazywanie środków Beneficjentom - zaliczka

• Zaliczkę rozliczają wydatki kwalifikowane w wysokości tej zaliczki oraz
odpowiedniego wkładu własnego beneficjenta,

• Zaliczka rozliczana jest wg procentu dofinansowania, tj. rozliczeniem
zaliczki w kwocie 1 000 000,00 zł, przy stopie dofinansowania UE 85%,
jest przedstawienie wydatków kwalifikowanych w wysokości
1 176 470,59 zł (1 000 000,00 zł / 85%),

• Zalecane jest opłacanie faktur z rachunku zaliczkowego zgodnie
z poziomem dofinansowania ( 6 ust. 1 Uod), np. przy poziomie
zakładanym jak wyżej, w 85% z zaliczki i 15% ze środków własnych –
ułatwi to późniejsze rozliczenie transzy zaliczki,

• Zaliczka może być przeznaczona na opłacenie 100% wydatków
kwalifikowanych z pojedynczej faktury, ale należy pamiętać o
konieczności jej rozliczenia zgodnie z poziomem dofinansowania oraz
terminem określonym w Uod.
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Korygowanie wydatków ponoszonych ze środków 
zaliczki (1)

W sytuacji, gdy wydatek sfinansowany w ramach zaliczki zostanie uznany w 
całości, bądź części za niekwalifikowany (np. na skutek stwierdzenia 
nieprawidłowości skutkującej nałożeniem korekty finansowej), możliwe są 
następujące przypadki:

1.  nieprawidłowość wykryta po rozliczeniu zaliczki (tj. po zatwierdzeniu 
wniosku o płatność)
Zastosowanie znajduje art. 207 ust. 1 ufp (nie art. 189 ust. 3 ufp) tj.
zwrotowi podlegają środki pobrane w nadmiernej wysokości wraz z
odsetkami jak od zaległości podatkowych (naliczanymi od dnia
przekazania środków do dnia zwrotu środków lub zatwierdzenia wniosku
o płatność, w ramach którego następuje odpowiednie potrącenie z kwoty
należnej wypłaty środków.
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Korygowanie wydatków ponoszonych ze środków 
zaliczki (2)

2.  nieprawidłowość wykryta przed rozliczeniem zaliczki (tj. przed 
zatwierdzeniem wniosku o płatność)
Możliwe dwa przypadki:

• nie upłynął termin na rozliczenie zaliczki
Możliwy zwrot równowartości błędnie wykorzystanej zaliczki na swoje
konto zaliczkowe; w następstwie nadal możliwe wykorzystanie tej zaliczki
zgodnie z zasadami;

• upłynął termin na rozliczenie zaliczki
Zastosowanie znajduje art.189 ust. 3 ufp tj. naliczone zostaną odsetki jak
od zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia
ich zwrotu lub dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego
ostatecznie daną kwotę (brak obowiązku zwrotu niewykorzystanej części
zaliczki).
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Formularz wniosku o płatność –
Zestawienie dokumentów

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

1

…

suma wydatków 
rozliczających zaliczkę 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokumenty stanowiące podstawę do refundacji

3

…

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
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Formularz wniosku o płatność –
Zestawienie dokumentów

Pkt 9 – wykazywane są dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane
rozliczane danym wnioskiem o płatność, pogrupowane na rozliczające zaliczkę oraz
stanowiące podstawę do refundacji

W poszczególnych kolumnach należy podać:
• Kol.4 – podać wszystkie daty lub daty graniczne, dla rozliczenia amortyzacji zalecane

wpisanie daty wystawienia dokumentu,
• Kol.5 – nazwa kontraktu/umowy oraz nazwa towaru lub usługi wykazanej w

dokumencie księgowym,
• Kol. 6 i 7 – kwota dokumentu brutto i netto,
• Kol.8 – kwota wydatków kwalifikowanych związanych z projektem, rozliczanych

danym wnioskiem o płatność,
• Kol.9 kwotę VAT, o ile jest kwalifikowany,
• Kol.10 – określenie kategorii i podkategorii – patrz katalog z Zał. nr 1 do Zaleceń

(str.5-6),
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Formularz wniosku o płatność –
Zestawienie dokumentów

Pkt 9 - Faktura korygująca – możliwe są następujące sposoby postępowania:
1. W tabeli pokazuje się tylko informacje z faktury korygującej:

– jeśli faktura korygowana została opłacona w tym samym okresie sprawozdawczym i jeśli
z faktury korygującej wynika ostateczna wartość wydatku – podajemy tylko wartości po
korekcie,

– jeśli dotyczy faktury, którą ujęto we wcześniejszym wniosku o płatność – fakturę ujmujemy
ze znakiem minus (pomniejszenie należności dla wykonawcy) lub ze znakiem plus
(powiększenie należności dla wykonawcy) w odpowiednich kolumnach – podajemy tylko
wartości o jakie dokonano korekty.

2. W tabeli w osobnych wierszach pokazujemy obie faktury, przy czym fakturę
korygującą ujmujemy ze znakiem minus (pomniejszenie należności dla wykonawcy)
lub ze znakiem plus (powiększenie należności dla wykonawcy) w odpowiednich
kolumnach, podając tylko wartości o jakie dokonano korekty.

W każdym przypadku opisujemy zgodnie z wymogami obie faktury.
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Formularz wniosku o płatność –
Uzyskany dochód, oraz odsetki bankowe.            

Pkt 10
1. Odsetki bankowe narosłe od złożenia ostatniego wniosku od kwot

przekazanej zaliczki (odrębne konto, z którego nie są pokrywane wydatki
niekwalifikowane, w tym np. prowizja banku) – pomniejszają kolejną
wypłatę (o ile nie nastąpi ich zwrot do BGK).

2. Bardziej przejrzyste jest potrącenie tej kwoty z płatności zaliczkowej i to
rozwiązanie jest preferowane, gdy następuje równoczesna wypłata zaliczki
i płatności pośredniej.
W przypadku jednak, gdy odsetki te potrącane są z płatności pośredniej,
po zatwierdzeniu Wniosku o Płatność beneficjent powinien kwotę
potrąconych odsetek przelać na własne konto (niekoniecznie to
wskazane do refundacji).
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Pkt 10 – cd

3. Odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego
wniosku o płatność należy zawsze wpisywać w pkt. 10 formularza
Wniosku o płatność, również w przypadku, gdy Beneficjent zwrócił
je na rachunek w BGK (wyjątek stanowią tu JST).
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Dokumenty załączane do wniosku o płatność
Do wniosku o płatność należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających
poniesienie wydatków kwalifikowanych oraz rozliczenie otrzymanej wcześniej
zaliczki:

• Zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej;
• Dowód zapłaty;
• Kontrakt/umowa z wykonawcą (o ile nie została dostarczona do IW wcześniej);
• Dokument potwierdzający wykonanie usług/dostaw/robót zgodnie z zapisami

umowy z wykonawcą;
• Wyciąg bankowy potwierdzający zwrot odsetek, o których mowa w pkt. 10

wniosku o płatność lub zwrot niewykorzystanej kwoty zaliczki (niezbędny odpowiedni
opis w tytule przelewu);

• Inne wymagane dokumenty w zależności od kategorii wydatków.
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Dokumenty księgowe (1)
• Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty:

1) fakturą z oznaczeniem zapłaty lub dokumentem księgowym o równoważnej 
wartości dowodowej

2) potwierdzeniem dokonania płatności na rzecz wykonawcy
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Dokumenty księgowe (2)

• Faktury i dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane zgodnie
z wymogami przedstawionymi w Załączniku 1a Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 i Załączniku
nr 5 do Zaleceń.

• Elementy opisu faktury lub równoważnych dowodów księgowych mogą zostać umieszczone na
odrębnej kartce, stanowiącej załącznik do danej faktury

Uwaga:
• Wyjątkiem jest nr umowy o dofinansowanie i kwoty wydatku kwalifikowanego (jeśli kwota ta

jest inna niż wartość netto lub brutto dokumentu – w zależności od kwalifikowalności podatku
VAT), które muszą być umieszczone na rewersie dokumentu

• W przypadku stosowania przez BK wyłączeń wydatków w związku ze stwierdzeniem uchybień
PZP na kontrakcie, ten fakt również powinien być odnotowany na rewersie i opisie faktury
(z podaniem przyczyny wyłączenia)
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Dokumenty księgowe (3)
• Opis faktury powinien zawierać:

1) Jeżeli to nie wynika z treści dokumentu - krótki opis zamówienia, którego dotyczy wydatek;
dodatkowo, jeśli kwalifikowana jest jedynie część wydatku, którego dotyczy opisywany
dokument – informacja ze wskazaniem, jaka część wydatku (rodzaj, %) została uznana za
kwalifikowaną;

2) Kwotę wydatków kwalifikowanych, z wyszczególnionym VAT;

3) Numer i datę (tylko datę, jeśli brak numeru) zawarcia kontraktu / umowy z wykonawcą;

4) Jeżeli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie robót/ usług/
dostaw – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data sporządzenia);

5) Numer umowy o dofinansowanie;

6) Numer zadania / kontraktu w ramach którego poniesiono wydatek (jak w Zał. 3 do Uod);

7) Kategorię wydatku zgodnie z listą (patrz instrukcja do wypełniania pkt. 9 wniosku
o płatność);

8) W przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs, po którym przeliczono jej
wartość, na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych.
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Dowody zapłaty
Dowód zapłaty stanowi:
1) Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wypłaty, lub
2) Historia rachunku bankowego, lub
3) Potwierdzenie dokonania/zrealizowania przelewu (w tytule przelewu na rzecz wykonawców

należy podać nr umowy albo nr faktury i kurs przeliczeniowy, gdy płatność w walucie innej niż PLN; w przypadku
braku tych informacji na przelewie, dokumentem uzupełniającym może być polecenie przelewu przyjęte przez
bank do realizacji), lub

4) W przypadku płatności gotówkowych:
1) faktura lub równoważny dokument z oznaczeniem, iż zapłacono gotówką, lub
2) dokument „Kasa przyjmie” (KP) lub „Kasa wypłaci” (KW) – zawierający odniesienie do faktury lub dokumentu

księgowego o równoważnej wartości dowodowej, bądź cel wydatkowania środków oraz datę dokonania
płatności wraz z raportem kasowym. Gdy nie jest możliwe, aby KP/KW zawierały odniesienie do faktury, w
opisie faktury konieczne jest zamieszczenie informacji o numerach KP/KW , i

5) W przypadku deklarowania wydatków sfinansowanych z przekazanej zaliczki –
1) Wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie wszystkich operacji na koncie zaliczkowym.
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Inne dokumenty załączane do wniosku
o płatność

Szczególne przypadek:

• Beneficjent ponosi wydatki na rzecz innego podmiotu niż podmiot wskazany w
umowie zawartej z beneficjentem – należy przedstawić dokumenty wyjaśniające taką
sytuację w kontekście zasad przedstawionych w pkt. 5.7 Wytycznych (np. dokumenty
potwierdzające dokonanie cesji, tytuł wykonawczy, itp.).
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Inne dokumenty załączane do wniosku               
o płatność

Amortyzacja

1) Dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych odzwierciedlające
wysokość poniesionych kosztów, potwierdzone przez upoważnione osoby.

2) Zestawienie (zgodnie ze wzorem) wraz z oświadczeniem:
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Inne dokumenty załączane do wniosku               
o płatność

Zbiorcze zestawienie nr…….data………….

Nazwa dokumentu
Wartość 

amortyzacji za 
miesiąc

Okres 
amortyzacji

Zaangażowanie 
w realizację 

projektu

Wartość kosztów 
kwalifikowanych 

w PLN

Data księgowania/
nr księgowy

Nota księgowa –
naliczenie amortyzacji ** 
dotyczącej ……..(podać 
nazwę środka trwałego) 
zgodnie z załączonym 
dokumentem OT)
** Przy naliczaniu amortyzacji beneficjent sporządza nw. oświadczenie:
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…………………….
( miejscowość i data)

Projekt nr……………nazwa projektu……………………..

Dotyczy wniosku o płatność nr............z dnia ............

Nazwa i adres beneficjenta …………………………………..

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

Oświadczam, iż odpisy amortyzacyjne ujęte w ww. wniosku o płatność:

1) dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio

wykorzystywany do jego wdrażania,

2) zakup ww. środka trwałego nie był finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej w

ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu,

3) odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu,

4) wartość odpisów została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości i sposób jej naliczenia został

opisany w polityce rachunkowości,

5) zaangażowanie środka trwałego w realizacje projektu wynosi …….. %.

…………… ……………
MAO Główny księgowy/Skarbnik***

(podpis i pieczątka) (podpis i pieczątka)

Inne dokumenty załączane do wniosku               
o płatność
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Inne dokumenty załączane do wniosku               
o płatność

Wynagrodzenia
Do wniosku o płatność załączane jest:

• zestawienie Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem (na wzorze 
NFOŚiGW) sporządzane na podstawie listy płac,

• Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń (wzór w Załączniku 1a Instrukcja wypełniania 
załącznika nr 1). 

Wyciągi bankowe dokumentujące poniesienie wydatku realizowanego na rzecz:
• pracownika JRP
• ZUS
• Urzędu Skarbowego

Jeżeli beneficjent potrąca z wynagrodzenia pracownika JRP kwoty na poczet np.: 
ubezpieczenia dodatkowego lub pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, które nie 
są kwalifikowalne, należy dołączyć również wyciągi dokumentujące dokonanie wpłat na 
konto ubezpieczyciela lub zasilające konto PKZP.
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Inne dokumenty załączane do wniosku o płatność
Nr zestawienia: Da

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+1
0+11 13 14 15=12+13+14 16=15*4

1 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

2 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

3 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

4 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

5 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

6 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

7 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

8 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

9 -  zł                    -  zł                      -  zł                     

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

Podatek dochodowy Ub. zdrowotne
Składki na ub. 

społeczne 
(pracownik)

Inne potrącenia *

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

1 -  zł                    

2 -  zł                    

3 -  zł                    

4 -  zł                    

5 -  zł                    

6 -  zł                    

7 -  zł                    

8 -  zł                    

9 -  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. 
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 
w zestawieniu.

…………………………………….. ……………………………………..
Główny Księgowy MAO
(imię i nazwisko  data  podpis) (imię i nazwisko  data  podpis)

F.pracy (od 
składników 

kwalifikowalnych)

Kwota 
kwalifikowana 
wynagrodzenia

Całkowite koszty wynagrodzenia (składniki kwalifikowalne) ponoszone przez pracodawcę

Wynagrodzenie do 
wypłaty

(przelew na ROR)

Nagrody, premie
Wynagrodzenie 
brutto (składniki 
kwalifikowalne)

Składki na 
ubezp.społeczne 
(od składnikow 

kwalifikowalnych)

Dodatek funkcyjny Dodatek stażowy Wynagrodzenie za 
czas choroby

L.P. Imię i nazwisko Stanowisko 
pracy Wynagrodzenie 

zasadnicze
Wynagrodzenie 
za nadgodziny

Stanowisko 
pracy 

Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem

Całkowite koszty na 
wynagrodzenia

Inne składniki 
kwalifikowalne*

L.P.

Zaangażowanie 
pracownika w realizcję 

projektu (poziom 
kwalifikowal. w %)

Potrącenia

Imię i nazwisko

Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Dokumenty załączane do wniosku
o płatność

Zbiorcze zestawienie nr…….data…………. 
 
 

Nazwa 
dokumentu 

Imię i 
nazwisko
(Stanowis

ko) 

Kwota 
w PLN 

Data Zaangażowanie 
w realizację 

projektu 

Wartość 
wydatków kwalifikowanych 

w PLN 

Data księgowania/ 
nr księgowy 

1. Delegacje 
służbowe 

      

2. Inne 
(wymienić) 

      

 Razem       
Data i podpisy z pieczęcią imienną oraz firmową: 
 
……………………    
 ………………………….. 
Beneficjent/Pełnomocnik Beneficjenta  główny 
księgowy/skarbnik miasta 

 

 

Zbiorcze zestawienie dla wydatków pozostałych
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Zalecenia do prawidłowego przygotowania 
dokumentacji (1)

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

• Zaleca się nie łączyć płatności dotyczących kilku faktur, w tym faktur z wydatkami 
niekwalifikowalnymi.

• 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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Zalecenia do prawidłowego przygotowania 
dokumentacji (2)

• Poświadczanie dokumentów:
- wystarczające jest, aby klauzula „za zgodność z oryginałem” była na każdej

stronie kserokopii dokumentu wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) lub
parafą z imienną pieczątką osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za
zgodność z oryginałem.

• Wszelkie ewentualne poprawki winny dokonywane być poprzez skreślenie
korygowanej treści, z parafą wraz z datą dokonania skreślenia.
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu dokumentacji (1)

• wniosek nie został parafowany na każdej stronie, 
• nie dołączono wyciągów bankowych lub na załączonych 

dokumentach brak nr rachunku lub nazwy banku i właściciela 
rachunku,

• w tytule przelewu podano niepełny/skrócony lub błędny nr faktury,
• płatność dla innego wykonawcy niż wystawca faktury,
• korekta kwoty na wyciągu bankowym,
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu dokumentacji (2)

• w przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowanych jest mniejsza niż 
kwota faktury- na odwrocie faktury nie wskazano kwoty kwalifikowanej,

• na odwrocie faktury brak nr umowy o dofinansowanie,
• na fakturze niewidoczne numery księgowe lub brak podpisu osoby 

dekretującej,
• w opisie do faktury nie podano dokumentu potwierdzającego odbiór prac,
• nieczytelny podpis osoby zatwierdzającej wydatek przy braku pieczęci 

imiennej,
• faktura nie zapłacona w całości,
• na fakturze kilka nr ewidencyjnych/księgowych,
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Najczęściej popełniane błędy przy 
sporządzaniu dokumentacji (3)

Zestawienie tabela nr 9:
• niespójność kategorii wydatków z deklarowaną w załącznikach,
• niespójność kwoty z deklarowaną w dokumentach,
• wpisano błędną datę wystawienia faktury lub nie wpisano w ogóle,
• nie podano nr aktu notarialnego,
• dla płatności częściowych nie wpisano wszystkich dat płatności lub nie 

podano dat granicznych,
• wpisano nr ewidencyjny, a dokument źródłowy nie posiada żadnego,
• tworzenie i modyfikowanie wzorów Tabel, np. dot. kosztów osobowych
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Dziękuję za uwagę

Izabela Glińska
Wydział Rozliczeń Zagranicznych 

tel. (+4822) 45 90 267
e-mail: i.glinska@nfosigw.gov.pl
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