
 
Instrukcja do wniosku o płatność dla Beneficjenta  

Oś 9 i 10 
Przed złożeniem pierwszej wersji wniosku o płatność zapoznaj się z poniższą instrukcją. W razie pytań, bądź wątpliwości skontaktuj się z opiekunem projektu. Pamiętaj, że 
prawidłowość wypełnienia wniosku o płatność ma istotny wpływ na termin jego zatwierdzenia oraz wypłatę wnioskowanej transzy. 
 

Zakładka  
Nr 

kroku 
Czynność 

PROJEKT Identyfikacja wniosku 1 Oznacz rodzaj wniosku o płatność: 
Jeśli jest to pierwszy wniosek o płatność - zaznacz wniosek o zaliczkę, 
Jeśli nie wnioskujesz o transzę i nie rozliczasz wcześniej otrzymanych środków - zaznacz wniosek sprawozdawczy, 
Jeśli nie wnioskujesz o transzę i rozliczasz wcześniej otrzymane środki - zaznacz wniosek sprawozdawczy, wniosek 
rozliczający zaliczkę, 
Jeśli wnioskujesz o transzę i nie rozliczasz wcześniej otrzymanych środków - zaznacz wniosek o zaliczkę, wniosek 
sprawozdawczy, 
Jeśli wnioskujesz o transzę i rozliczasz wcześniej otrzymane środki - zaznacz wniosek o zaliczkę, wniosek 
rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, 
Jeśli jest to ostatni wniosek o płatność - wybierz rodzaj wniosku zgodnie z powyższym, dodatkowo zaznacz wniosek 
końcowy, 

Uwaga! Jeśli wypłata środków będzie po złożeniu wniosku końcowego lub po okresie realizacji projektu należy 
zaznaczyć pole Wniosek o refundację.   

2 Uzupełnij okres za jaki składasz wniosek o płatność - zgodnie z harmonogramem płatności.   
3 Uzupełnij kwotę wnioskowanej zaliczki - zgodnie z harmonogramem płatności (pole Refundacja zawsze wynosi  

0,00 PLN). 

POSTĘP 
RZECZOWY 

Postęp rzeczowy 
realizacji projektu 

4 Uzupełnij pole Postęp rzeczowy realizacji projektu - zapisy zawarte w tej części wniosku o płatność muszą zawierać 
informacje na temat działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zakresu równości szans i dostępności 
projektu dla osób z niepełnosprawnościami, informację dotyczące promocji i realizacji zadań podjętych w ramach 
projektu w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Wskaźniki produktu 
oraz Wskaźniki 

rezultatu 

5 Uzupełnij dane dotyczące osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. 
Definicje wskaźników do konkursu stanowią załącznik do regulaminu konkursu (wyszukiwarka dokumentacji 
konkursowej). 

Definicje wskaźników kluczowych określa Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS, stanowiąca 
załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

Pamiętaj, że dane w tej części wniosku powinny korespondować z Bazą Monitorowania Uczestników oraz  
z częścią Postęp rzeczowy realizacji projektu (jeśli nie wiesz jak weryfikować poprawność wprowadzonych wartości 
wskaźników z Bazą Monitorowania uczestników, zapytaj opiekuna projektu).  

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/szukaj/temat=&odbiorca=&instytucja=&data_status=&action_priority=&action=
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/szukaj/temat=&odbiorca=&instytucja=&data_status=&action_priority=&action=
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/


 

Zakładka  
Nr 

kroku 
Czynność 

 
Problemy napotkane  

w trakcie realizacji 
projektu 

6 Uzupełnij pole Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu - zapisy zawarte w tej części wniosku o płatność muszą 
zawierać opis problemu jaki wystąpił oraz wskazanie podjętych środków zaradczych. Jeśli w okresie sprawozdawczym 
nie wystąpiły problemy w realizacji projektu wpisz "Brak problemów".  

Planowany przebieg 
realizacji 

7 Uzupełnij pole Planowany przebieg realizacji - w polu wskaż działania, jakie podejmowane będą w kolejnym okresie 
sprawozdawczym. 

POSTĘP 
FINANSOWY 

Zestawienie 
dokumentów 

8 Uzupełnij Zestawienie dokumentów o wydatki, które chcesz rozliczyć bieżącym wnioskiem o płatność.  
Pamiętaj, aby w polu "Uwagi" wskazać tryb postępowania (w ramach przetargu zgodnie z Ustawą PZP, zgodnie  
z zasadą konkurencyjności czy rozeznaniem rynku), na podstawie którego poniesiono wydatki związane z zakupem 
usługi, dostarczeniem towaru, realizacją robót, itp. 
Pamiętaj, Nie wykazuj tego samego dokumentu w kilku pozycjach, co do zasady ten sam dokument źródłowy 
można wykazać tylko raz w ramach jednego zadnia. 
Pamiętaj, że jeżeli wydatek spełnia definicję kategorii podlegających limitom, o których mowa w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków … (np. cross-financing, środek trwały, wkład rzeczowy), należy oznaczyć 
odpowiednią kategorię limitowaną i wskazać wartość wydatków w ramach limitu (np. Kategoria podlegająca 
limitom: cross-financing, Wydatki w ramach limitu: 18 000,00). 
Pamiętaj, że jeśli posiadasz fakturę korygującą, to należy wprowadzić ją bezpośrednio po dokumencie 
korygowanym (w przypadku, gdy dotyczy bieżącego wniosku o płatność). Jeśli faktura korygująca dotyczy 
dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku o płatność, należy ją wskazać na początku zestawienia 
dokumentów. 
Jeśli faktura korygująca pomniejsza wartość kwalifikowalną dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku  
o płatność, a w bieżącym wniosku brak jest kolejnych /następnych faktur dot. danej usługi, w kolumnach 
dotyczących kwot kwalifikowalnych, przy wprowadzeniu tegoż dokumentu do zestawienia wydatków we wniosku, 
powinieneś wskazać wartość 0,00 zł. Dane finansowe związane z przedmiotową fakturą korygującą należy 
wprowadzić w części zwroty/korekty we wniosku o płatność. Należy również wprowadzić kwotę kosztów 
pośrednich wykazanych na „+” lub na „-” w zależności od rodzaju faktury korygującej. 

W polu uwagi należy wskazać numer dokumentu, którego dotyczy dana korekta. 

 Wydatki rozliczane 
ryczałtowo 

9 Wskaż wartość wydatków rozliczanych ryczałtowo: 
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione (czyli koszty bezpośrednie) x stawka ryczałtowa = Ogółem wydatki rozliczane 
ryczałtowo (czyli koszty pośrednie) - przykład znajdziesz na rys. 1.  

Uwaga! Stawkę ryczałtową, zgodnie z którą powinieneś naliczać koszty pośrednie, określa Twoja umowa  
o dofinansowanie.  



 

Zakładka  
Nr 

kroku 
Czynność 

 Zwroty/korekty 10 Pamiętaj, że wykazany zwrot/korekta wpływa na wartość kosztów pośrednich! W przypadku konieczności 
wprowadzenia zwrotu/korekty na wydatkach zatwierdzonych w poprzednich wnioskach o płatność, wskaż dany 
wydatek (jeśli pomniejszasz wartość dokumentu źródłowego, wartość musi być ujemna! - ze znakiem "-") oraz 
uzupełnij wszystkie wymagane pola. Następnie utwórz nowy wiersz i wskaż wartość kosztów pośrednich (jeśli 
pomniejszasz wartość dokumentu źródłowego, wartość kosztów pośrednich również ulega pomniejszeniu, więc 
musi być ujemna! - ze znakiem "-"). 
Korekty zwiększające wartość wydatku kwalifikowanego nie są ujmowane w zwrotach/korektach. 

 Źródła finansowania 
wydatków 

11 Uzupełnij wartość źródeł finansowania wydatków, jakie rozliczasz we wniosku o płatność.  
Pamiętaj, że powinieneś uwzględnić tutaj zarówno koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, jak i wkład  
własny - szczegółowe objaśnienie znajdziesz na rys. 2. 

 Rozliczenie zaliczek 12 Uzupełnij tabelę rozliczenie zaliczek wskazując dane aktualne na dzień składania pierwszej wersji wniosku o płatność.  
Pamiętaj, że "Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem" powinna być tożsama z wartością "Dofinansowanie" 
wskazaną w zakładce "Projekt". 

INFORMACJE Polityki wspólnotowe 13 Jeśli realizujesz projekt zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, zaznacz odpowiednią opcję. W przeciwnym 
przypadku opisz, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskaż planowane i podjęte działania naprawcze. 

 Oświadczenia 14 Uzupełnij adres, pod którym przechowywana jest dokumentacja związana z projektem.  

ZAŁĄCZNIKI  15 Załącz następujące oświadczenia: 

 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (w treści oświadczenia wskaż podstawę 
prawną, w oparciu o którą możesz rozliczyć podatek VAT w projekcie). Co do zasady, oświadczenie 
powinieneś przesłać do każdego wniosku o płatność rozliczającego dofinansowanie,  

 Oświadczenie o niedokonaniu wypłat niezwiązanych z projektem z rachunku bankowego przeznaczonego 
na obsługę projektu (do każdego wniosku o płatność), 

 Oświadczenie personelu projektu o nieprzekroczeniu limitu 276 godzin łącznego zaangażowania 
zawodowego (jeśli dotyczy). 

PODSUMOWANIE  16 Sprawdź procent realizacji projektu w podziale na poszczególne zadania.  
Pamiętaj, że w przypadku kosztów podlegających limitom (np. cross-financing), procent realizacji nie powinien 
być wyższy niż 100. 
Pamiętaj, że o dopuszczalnych przesunięciach w budżecie projektu mówi §14 Umowy o dofinansowanie. 

  



 

Uwaga! Zanim wyślesz wniosek o płatność do IP, kliknij "Sprawdź" - system SL2014 dokona walidacji wniosku o płatność w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych 
danych.  

 
Po złożeniu pierwszej wersji wniosku o płatność, IP dokona tzw. "Próby dokumentów", której wynikiem będzie pismo ze wskazaną listą dokumentów, które powinieneś 
przesłać do IP (instrukcja załączenia dokumentów do systemu SL2014 znajduje się w Podręczniku Beneficjenta - instrukcji pracy w systemie SL2014). 

 

Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest lista dokumentów (Załącznik nr 1: Katalog dokumentów), które - co do zasady - są niezbędne na tym etapie do weryfikacji 
kwalifikowalności wydatków przez Referat ds. Realizacji EFS. Pismo do próby dokumentów, które otrzymasz zawierać będzie konkretne dokumenty wykazane we wniosku  
o płatność, np. dana faktura, rachunek, lista płac, w stosunku do których przesłać należy dokumentację źródłową (np. umowy, protokoły odbioru).  

Pamiętaj, że weryfikacja kwalifikowalności wydatków przez Referat ds. Realizacji EFS jest pierwszym etapem weryfikacji. Kolejnym etapem będzie weryfikacja zasadności 
poniesienia wydatków przez Referat ds. Kontroli EFS (np. podczas kontroli monitoringowej, kontroli na miejscu), kiedy to zostaniesz poproszony o okazanie dodatkowych 
dokumentów (np. listy obecności uczestników projektu). 
Pamiętaj, że IP może poprosić o dodatkowe dokumenty nie wynikające z niniejszej instrukcji w przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności wydatków.  
Nie zapomnij o uzupełnieniu i przesłaniu Bazy Personelu (w bazie uwzględnij tylko tych pracowników, którzy spełniają definicję "Personelu projektu", o której mowa  
w Rozdziale 3 pkt. 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (aktualnie obowiązujących, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju) oraz Bazy Monitorowania Uczestników. 

Pamiętaj, że jakość i kompletność przesłanej dokumentacji znacząco wpływa na termin zatwierdzenia wniosku o płatność i wypłatę wnioskowanej transzy. 
  



 

Rys. 1. Obliczanie kosztów pośrednich 

 



 

Rys. 2. Źródła finansowania wydatków 

Oblicz wartość wkładu własnego rozliczanego we wniosku o płatność: 

 
W przykładzie wkład własny wniesiony został przez podmiot z sektora jednostek samorządu terytorialnego, zatem 
został on uwzględniony w tymże polu w części Źródła finansowania wydatków (w przypadku innych podmiotów wkład 
własny należy wykazać w polu "Prywatne"). 

Oblicz wartość dofinansowania rozliczanego we wniosku o płatność: 

 

Dofinansowanie rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich + dofinansowanie rozliczane w ramach kosztów 
pośrednich = 50 062,45 PLN + 19 803,24 PLN = 69 865,69 PLN 

 



 
Pamiętaj, aby w przypadku rozliczania środków majątkowych (inwestycyjnych) wskazać w piśmie przewodnim do 
wniosku o płatność podział środków inwestycyjnych na UE i BP (rekomenduje się, aby źródła finansowania wydatków 
w podziale na inwestycyjne i bieżące oraz EFS i BP przedstawiać zgodnie z powyższą tabelą). 

Uwaga! Rekomenduje się, aby każdy wydatek przedstawiony w zestawieniu dokumentów finansowany  
z dofinansowania rozbijać w podziale na EFS i BP zgodnie z procentem wynikającym z umowy, podziału środków 
(zakładka "Dane" w pliku Excel harmonogramu płatności). 

Uzupełnij tabelę Źródła finansowania wydatków  

 



 

Załącznik nr 1: Katalog dokumentów 
 

Dokument źródłowy 
wskazany w zestawieniu 

wydatków 
Dokumenty do próby 

Faktura  Faktura, 

 Umowa z wykonawcą usługi (jeśli dotyczy), 

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań których dotyczy wydatek, 
np. protokół odbioru (jeśli dotyczy), 

 Dowód zapłaty wydatku (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym) 

Rachunek  Rachunek, 

 Umowa z wykonawcą usługi (jeśli dotyczy), 

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań których dotyczy wydatek, 
np. protokół odbioru (jeśli dotyczy), 

 Dowód zapłaty wydatku (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym) 

Lista płac  Lista płac, 

 Wskazane przez IP umowy o pracę (oraz aneksy do umów, jeśli dotyczy) 
osób wybranych z listy płac, 

 Dowód zapłaty potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto, składek 
ZUS i podatku do US (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym) 

 Oświadczenie, iż w widniejących na przesłanych wyciągach bankowych 
kwotach przelanych składek ZUS i podatku do US zawierają się kwoty 
wynikające z listy płac 

 
Uwaga! W przypadku nauczycieli dopuszcza się przedłożenie dokumentu 
potwierdzającego powierzenie realizacji zadań przez nauczyciela w projekcie, 
może to być m.in. aneks do umowy, porozumienie zmieniające zawartą umowę, 
polecenie i inne. 

Lista wypłat stypendium/ 
stypendium 

szkoleniowego/ 
stypendium stażowego 

 Lista wypłat stypendium, 

 Wskazane przez IP umowy stypendialne/stażowe/szkoleniowe  

 Dowód zapłaty potwierdzający wypłatę stypendium uczestnikowi 
projektu (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym), 

 Dowód zapłaty potwierdzający zapłatę z konta projektu składek 
społecznych ZUS pracodawcy (na kwotę nie niższą niż na liście  
wypłat – jeżeli dotyczy) (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym) 

 Oświadczenie, iż w widniejących na przesłanych wyciągach bankowych 
kwotach przelanych składek ZUS zawierają się kwoty wynikające z listy 
wypłat (wymagane, jeśli w przelewie widnieją wyższe kwoty składek ZUS 
i podatku) 

Oświadczenie/ wniosek  
pracodawcy o refundację 
poniesionych kosztów w 

związku z organizacją staży 
zawodowych 

 Oświadczenie/ wniosek pracodawcy o refundację poniesionych kosztów 
w związku z organizacją staży zawodowych, 

 Metodologia wyliczenia kosztów (np. wykaz wydatków, zakupiony 
asortyment),  

 Potwierdzenie zrealizowania stażu (np. dziennik praktyki), 

 Porozumienie/ umowa na organizację staży, 

 Wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie refundacji z konta projektu 
na konto pracodawcy (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym za 
bieżący okres sprawozdawczy) 



 

Dokument źródłowy 
wskazany w zestawieniu 

wydatków 
Dokumenty do próby 

Oświadczenie/ wniosek 
pracodawcy o refundację 

poniesionych kosztów 
opiekuna stażysty 

 Oświadczenie/ wniosek pracodawcy o refundację poniesionych kosztów 

opiekuna stażysty, 

 Potwierdzenie zrealizowania stażu (np. dziennik praktyki), 

 Metodologia wyliczenia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty,  

 Dowód zapłaty potwierdzający dokonanie refundacji z konta projektu na 

konto pracodawcy (jeśli nie widnieje na wyciągu bankowym za bieżący 

okres sprawozdawczy) 

Polecenie księgowania  
w przypadku amortyzacji 

sprzętu 

 Polecenie księgowania 

 Dowód zapłaty potwierdzający przelew z konta projektu na konto 

podstawowe beneficjenta kosztu amortyzacji (jeśli nie widnieje na 

wyciągu bankowym) 

Decyzja o przyznaniu 
zasiłku 

 Decyzja o przyznaniu zasiłku, 

 Lista wypłat zasiłków, 

 Dokumenty potwierdzające wypłatę zasiłku (jeśli nie widnieje na 

wyciągu bankowym) 

Umowa na zlecenie 
zadania publicznego na 
zasadach określonych  

w ustawie o działalności 
pożytku publicznego 

 i o wolontariacie/ dotacje 

 Umowa na zlecenie zadania,  

 Lista wypłat, 

 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wraz z adnotacją  

o przyjęciu/ braku przyjęcia sprawozdania przez Beneficjenta, 

 Dowód zapłaty potwierdzający wypłatę zaliczki (jeśli nie widnieje na 

wyciągu bankowym) 

Oświadczenie o wniesieniu 
wkładu rzeczowego 

 
jeżeli wkładem własnym 
jest część nieruchomości 

 Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego (zawierające informacje 

o terminie wykorzystania sal, ilości godzin/ dni wraz ze wskazaniem 

nazwy/ przedmiotu szkolenia, stosowanej stawki oraz łącznej kwoty 

wkładu. Wartość wkładu wycenia się jako koszt eksploatacji/ 

utrzymania/ wynajmu danego metrażu (zgodnie z metodologią 

przedstawioną przez beneficjenta lub podmiot udostępniający wkład 

niepieniężny wnoszony na rzecz projektu). W przypadku beneficjentów 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie sal 

szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowalny jest maksymalnie do 

wysokości stawek stosowanych przez te podmioty w komercyjnej 

działalności, w oparciu o faktyczne wykorzystanie sal w projekcie) 

Uchwała/zarządzenie/ 
polecenie księgowania/ 

oświadczenie o wniesieniu 
wkładu rzeczowego 

 

jeżeli wkładem własnym 
jest cała nieruchomość  

 Operat szacunkowy potwierdzający wartość nieruchomości, 

sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę – aktualny w momencie 

złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, 

 Oświadczenie, iż nieruchomość nie była współfinansowana ze środków 

unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych w ciągu 10 

poprzednich lat 

 


