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       Podstawy prawne unijne 

 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. dot. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dot. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności  

• Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

• Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r w sprawie 

wyłączeń blokowych. 
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       Podstawy prawne krajowe 

 • Ustawa z  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

• Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. 

• Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa 

• Ustawa z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług 

• Kodeks pracy 

• Kodeks cywilny  

• Pakiet ustaw dot. środowiska 

• Prawo budowlane      

• Pakiet Rozporządzeń, aktów wykonawczych np.  Rozporządzenie MF  

     w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu 

ich przechowywania… z dnia 28 marca 2011r  
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       Podstawy prawne krajowe 

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych 
z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. 2009 nr 23 poz. 140)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 
2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów 
operacyjnych - tekst ujednolicony  

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2009 nr 223 
poz. 1786)  

• Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL  

• Uszczegółowienie RPO WSL – 24.05.2012 r. (wskazane w umowie o 
dofinansowanie)  

• www.rpo.slaskie.pl  Urząd Marszałkowski 

• www.scp-slask.pl    Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
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Polityka rachunkowości jednostki 

organizacyjnej  
Art.10 ustawy o rachunkowości określa zasady (politykę) 

rachunkowości, w tym: 

1) rok obrotowy i wchodzących w skład okresów sprawozdawczych  

2) metody wyceny aktywów i pasywów  

3) zasady ustalania wyniku finansowego 

4) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym min: 

   a) zakładowego planu kont, wykaz kont księgi głównej, przyjęte 
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 
pomocniczych,  

   b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych 
tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 
danych. 

http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/
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Obowiązki wynikające z podpisanej umowy 
 

Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w 

szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, 

racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz 

procedurami obowiązującymi w ramach RPO WSL w 

sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację 

Projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we Wniosku 

o dofinansowanie Projektu. 
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Obowiązki wynikające z podpisanej umowy 
 

Beneficjent jest zobowiązany do: 

- osiągnięcia założonych celów i wskaźników 
określonych we wniosku o dofinansowanie oraz 
Umowie,  

- zapewnienia trwałości efektów  realizacji Projektu 
przez lat 5 (3 lata MSP) i utrzymania inwestycji w 
obrębie województwa,  

- przekazania wraz z wnioskiem o płatność, 
dokumentów potwierdzających wykonanie 
rzeczowe Projektu w zakresie wynikającym z 
Harmonogramu rzeczowego –finansowego 
projektu, 

- niedokonywania, w okresie trwałości zasadniczych 
modyfikacji Projektu, 
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- poddania się monitorowania Projektu, a w 
szczególności osiągania wskaźników Projektu w 
terminach i wielkościach określonych we wniosku o 
dofinansowanie, 

- niezwłocznego informowania o wszelkich 
zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji 
Projektu,  

- współpracy z podmiotami upoważnionymi do 
przeprowadzania oceny Projektu, 

- używania nieruchomości objętej dofinansowaniem w 
ramach Umowy wyłącznie zgodnie z celami Projektu. 
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   Zgodność projektu z: 

- Obowiązującymi przepisami prawa 

- Umową o dofinansowanie i dokumentacją 

projektu  

- Politykami wspólnotowymi 

- Zasadą konkurencyjności i PZP 

- Obowiązkiem informacji i promocji 
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• Odstępstwa w realizacji projektu od 

wniosku o dofinansowanie 

• Postęp rzeczowy i finansowy 

• Wskaźniki 

• Problemy i trudności w realizacji projektu 
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• Zgłaszanie propozycji zmian do projektu 

• Moment zgłoszenia zmiany 

• Zakres zmian rzeczowych i finansowych 

• Zakres zmian a kryteria dostępu i pozostałe 

kryteria 

• Konsekwencje zgłoszonych zmian 

• Decyzja instytucji udzielającej wsparcia 
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  Kwalifikowalność wydatków 
  

 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków  
w RPO WSL na lata 2007-2013  

 
 

 Załącznik nr 2  
 
 

 Szczegółowy opis priorytetów  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013  
(maj 2012r) 
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  Kwalifikowalność wydatków 
  

1. został poniesiony w ramach projektu  

2. jest niezbędny dla realizacji  

3. jest rzetelny, udokumentowany i możliwy do 

zweryfikowania  

4. jest zgodny z obowiązującymi przepisami 

5. został uwzględniony w budżecie projektu  

6. został  faktycznie  poniesiony w okresie realizacji 

projektu   

7. nie jest zakazany na mocy obowiązujących przepisów 
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  Kwalifikowalność wydatków c.d 
  

8. jest efektywny  

 

Wydatek efektywny to racjonalny i oszczędny 

 

To najwyższa jakość za najniższą cenę 

 

Efektywność wydatku a ceny rynkowe  

Dokumentowanie rozeznania rynku 

Zasada konkurencyjności 
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  Wydatki kwalifikowalne 
 

1.  Wynagrodzenia pracowników (honoraria dla kierowników, 

artystów do 40% kosztów kwalifikowanych) 

2.  Roboty budowlane (roboty dodatkowe i zamienne) 

3. Zakup i instalacja nowych środków trwałych  

4. Zakup i instalacja używanych środków trwałych 

5. Zakup gruntu (do 10% całkowitych koszów kwalifikowanych) 

6. Zakup wartości niematerialnych i prawnych (MSP - licencje, 
patenty, know-how):  

•  zostanie nabyta od strony trzeciej na warunkach rynkowych,   
•  zostanie ujęta w aktywach nabywcy,   
•  podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,  
•  będzie wykorzystywana wyłącznie w ramach przedsiębiorstw, 

które otrzymały pomoc;  
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  Wydatki kwalifikowalne 
 

7. Koszty opracowania projektu 

8. Leasing finansowy (obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z 
dniem upływu okresu)  

9. Amortyzacja 

10. Koszty ogólne (do 5% całkowitych koszów kwalifikowanych) 

11. Zarządzanie projektem (księgowość, monitoring, inżynier projektu, 

koordynator projektu, audyt (dla projektów pow. 5 mln zł– dostawy, 

usługi i pow. 30 mln zł – roboty budowlane) 

      - nadzór inwestorski do 5% kosztów robót budowlanych  
12. Ubezpieczenie realizacji projektu 
13. Informacja i promocja do 10% wartości projektu i do 250 tys zł 
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  Wydatki kwalifikowalne 
 
 14. Podatek VAT 
 
Podatek VAT zapłacony w związku z dokonaniem wydatku 

kwalifikowalnego jest kwalifikowalny, gdy został 
poniesiony i nie może zostać odzyskany (zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług).  

 
Podatek VAT, który może być częściowo odzyskany. 
 
VAT a podwójne finansowanie. 
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 14. Podatek VAT 
 
Podatek od towarów i usług VAT będzie wydatkiem 

kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i 
ostatecznie poniesiony przez beneficjenta.  

 
VAT podlegający odzyskaniu w jakikolwiek sposób nie 

będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został 
faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie 
zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach 
prawa.  

 
Jakakolwiek możliwość odliczenia VAT lub uzyskania jego 

zwrotu przez beneficjenta, wyłącza jego 
kwalifikowalność, jako wydatku. 
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 14. Podatek VAT 
 
Etap realizacji projektu 
a) W trakcie kontroli projektów na miejscu sprawdza się czy 

beneficjent, który zaliczył VAT do wydatków kwalifikowanych nie 
nabył prawa do pomniejszenia kwoty VAT należnego o VAT 
naliczony. Weryfikowanie czy majątek wytworzony w wyniku 
realizacji projektu nie jest wykorzystywany przez beneficjenta do 
dokonywania sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, 

b) W przypadku jakichkolwiek zmian w sytuacji prawnej lub 
faktycznej beneficjenta, która mogłaby wpływać na rzetelność i 
prawidłowość danych/informacji wykazanych w oświadczeniach o 
kwalifikowalności VAT, beneficjent powinien dokonywać 
odpowiedniej aktualizacji oświadczenia,  

c) W przypadku zmian przepisów VAT wpływających na 
kwalifikowalność podatku VAT beneficjenci powinni dokonywać 
aktualizacji oświadczenia o kwalifikowalności VAT.  
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 14. Podatek VAT 
 
Etap po zakończeniu realizacji projektu 
 

W trakcie wizyt monitoringowych służących kontroli trwałości 

projektów, weryfikuje się czy m.in. nie nastąpiła zmiana 

okoliczności powodujących możliwości odzyskania przez 

beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany 

w okresie realizacji projektu. 

 

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia informacji z 

Urzędu Skarbowego lub Krajowej Informacji Podatkowej czy 

jest czynnym podatnikiem VAT na etapie aplikowania lub 

realizacji projektu, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o 

płatność końcową.  

Tylko opinia  z US lub KIP w sprawie kwalifikowalności VAT jest 

wiążąca. 
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 14. Podatek VAT - koszt kwalifikowany 
 
Projektodawca nie ma statusu podatnika VAT  
 

Projektodawca ma status podatnika VAT i : 

 - zakup nie ma bezpośredniego związku z czynnościami 

opodatkowanymi 

- zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, ale 

działalność projektodawcy jest zwolniona z VAT 

- zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi i 

działalność projektodawcy nie jest zwolniona z VAT ale   

projektodawca jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT 

       na podst. art. 88 ustawy o VAT  
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 14. Podatek VAT - koszt niekwalifikowany 

 
 

Projektodawca ma status podatnika VAT i: 

- zakup ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi i  

- działalność projektodawcy nie jest zwolniona z VAT oraz   

- projektodawca nie jest objęty ograniczeniami odliczalności VAT na 

podst. art. 88 ustawy o VAT   

 

     - to VAT stanowi koszt niekwalifikowany. 
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  Wydatki kwalifikowalne 
 
Kumulowanie pomocy publicznej 
 
Kwalifikowalność a maksymalne progi  
pomocy publicznej 
 
Podwójne finansowanie 
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Zasady rozliczania projektu 
 
    System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania 

RPO 2007-2013 Województwa Śląskiego (SIWIZ 
RPO WSL).  

 

http://rpo.slaskie.pl/wnioski 

 
Login i hasło jak dla wniosku aplikacyjnego 

Powiązanie wniosku o płatność z  umową i 
harmonogramem poprzez podanie nr umowy/aneksu i 
sumy kontrolnej wniosku aplikacyjnego  
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Wnioski o płatność składamy w 

 
 Kancelarii Ogólnej  

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego  

40-037 Katowice  
ul. Ligonia 46, pok. 167  

 
wnioski o płatność składa się nie rzadziej niż  

raz na 3 miesiące  
i nie częściej niż raz w miesiącu  

 

http://rpo.slaskie.pl/wnioski
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Zasady rozliczania projektu 

Informacje dot rozliczania projektu beneficjent przekazuje 
w formie wniosku o płatność w wersji elektronicznej i 
papierowej, który zawiera informacje dotyczące: 

1. postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 
wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany 
okres rozliczeniowy,  

2. problemów i trudności we wdrażaniu projektu,  

3. prognozy realizacji projektu w kolejnym okresie 
sprawozdawczym (płatności na kolejne kwartały 
uwzględniające cały okres realizacji projektu), 

4. informacje dotyczące zgodności z politykami 
wspólnotowymi. 

Brak wydatków nie zwalnia z obowiązku przedłożenia wniosku o 
płatność! 
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Wnioski o płatność: 

 
 

                  zaliczkową (1 egz) 

             pośrednią (rozliczanie przekazanych 

wcześniej środków i  wnioskowanie o kolejne 

zaliczki i/lub wnioskowanie o refundację) (2 egz) 

          sprawozdawcze  (1 egz) 

           końcową (2 egz). 
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  Wnioski o płatność: 
 

1. „Wniosek za okres do:”  - data  kończącą okres jaki obejmuje 
składany wniosek o płatność (dotyczy wniosku o płatność 
pośrednią bądź sprawozdania) data ta nie musi być tożsama z 
datą poniesienia ostatniego wydatku przedstawionego w C.1a .  

2. Pierwszy wniosek o płatność może zostać złożony za okres 
krótszy niż 1 miesiąc licząc od daty podpisania umowy o 
dofinansowanie (jednak nie dłuższy niż 3 miesiące).  

3. Dla projektów, których umowę o dofinansowanie podpisano z 
wyprzedzeniem, pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w 
okresie do 3 miesięcy od daty rzeczowego rozpoczęcia 
projektu zapisanej w umowie.  

4. Dla projektów w ramach których występuje częściowa pomoc 
publiczna , wnioski o płatność mogą być składane częściej niż 
raz na miesiąc.  

5. Dla wniosków zaliczkowych  pola „Wniosek za okres do:”  nie 
wypełnia się. 

30 

 

  
Wnioski o płatność 

1. Wnioski o płatność beneficjent składa w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty wpisanej w polu „wniosek za 
okres do” (dotyczy wniosków o płatność pośrednią, jeśli 
nie rozliczają zaliczki oraz sprawozdań).  

2. Wniosek o płatność końcową należy złożyć zgodnie z 
datą wskazaną w tabeli E.1 wniosku o dofinansowanie 
projektu, będącego załącznikiem do umowy, jednak nie 
później niż w ciągu 25 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia finansowej realizacji projektu.  

3. Wnioski o płatność pośrednią zawierające rozliczenie 
zaliczki składa się zgodnie z zasadami rozliczania 
zaliczek.  
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  Wnioski o płatność 
 

4. Wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki w danym 
okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć wartości 
planowanego dofinansowania dla wydatków kwalifikowanych 
zaplanowanych w okresie najbliższych 3 miesięcy 
wynikających z harmonogramu do umowy z wykonawcą i  
100% kwoty wskazanej w bieżącym Harmonogramie 
składania wniosków o płatność zaliczkową na dany okres.  

 
5. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu wydatków 

kwalifikowalnych poniesionych po dacie przekazania środków z 
zaliczki w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki. Za 
rozliczenie zaliczki rozumie się złożenie wniosku o płatność lub 
zwrot środków  w terminie  3 miesięcy od dnia wypłaty 
zaliczki. Za złożenie wniosku rozumie się wypływ wersji 
papierowej do Kancelarii ogólnej.  

32 

 

  Wnioski o płatność 
 
6. Beneficjent, któremu w danym okresie rozliczeniowym zostały 

przekazane środki dofinansowania w formie zaliczki, 
zobowiązany jest do zwrotu środków niewykorzystanych, zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

 
7. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność zawierającego 

rozliczenie zaliczki lub niedokonaniem zwrotu środków zaliczki w 
terminie 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki, od środków 
pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości 
podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia 
złożenia wniosku o płatność lub do dnia dokonania zwrotu 
niewykorzystanych środków zaliczki.  
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Wnioski o płatność 

Elementy tabeli C.1a:  
1) numer kategorii wydatków - należy wpisać tylko numer kategorii 
wydatków z harmonogramu rzeczowo finansowego, 
2) numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków - należy 
wpisywać wyłącznie numer z dokumentu, bez określeń typu „faktura”, 
„rachunek”. Jeśli dany dokument (np. rachunek) nie posiada numeru, 
należy wpisać wyłącznie słowa: „nie_nadano”,  
3) numer zamówienia publicznego w ramach którego poniesiono wydatek 
(dot trybów przewidzianych w PZP oraz wydatków poniesionych poza 
ustawą jeśli nadany został wewnętrzny numer zamówienia – wg. 
wewnętrznych procedur beneficjenta). Jeśli zamówienie nie posiada 
takiego numeru – należy wpisać „nie_nadano”; Wskazane numery 
zamówień muszą mieć odzwierciedlenie w tabeli D.3 części 
sprawozdawczej.  
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  Wnioski o płatność 
Elementy tabeli C.1a:  
4) nazwa towaru lub usługi wykazana w dokumencie księgowym.  
Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią 
wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są 
identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez 
przepisywania wszystkich pozycji z faktury.  
Jeżeli występują różne stawki VAT oraz różne kategorie kosztów w 
ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje z faktury należy 
pogrupować i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu, 
powtarzając dane wprowadzane w pozycjach Nr dokumentu 
potwierdzającego wydatkowanie środków, Numer księgowy lub 
ewidencyjny dokumentu, Numer zamówienia publicznego, Data 
wystawienia dokumentu, Data zapłaty, Kwota brutto oraz Kwota 
netto.   
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Wnioski o płatność 
 
Elementy tabeli C.1a:  
5) Różnica pomiędzy wartościami brutto i netto wynika 
wyłącznie z podatku VAT. W przypadku innych dokumentów 
np. lista płac należy w obu tych kolumnach wykazać tę samą 
kwotę. 

36 

Poprawnie zbudowane sprawozdanie z 
realizacji projektu zawiera:   
  
1) prawidłowo wypełniony wniosek o płatność w formie  
    papierowej i elektronicznej, wraz z poświadczonymi  
    „za zgodność z oryginałem”: 
a) kopiami dokumentów księgowych potwierdzających  
    poniesione wydatki i potwierdzających dokonanie  
    zapłaty, 
b) kopiami protokołów odbioru,  
c) potwierdzoną za zgodność kopię umowy leasingu (jeśli 
dotyczy), 
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2) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa     

    użytkowania wieczystego gruntu lub budynku: 
a) opinii rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej,  
    że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej 
gruntu, 
b) oświadczenia podmiotu zbywającego, że w okresie 7 
lat poprzedzających datę zakupu grunt nie został nabyty 
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub 
pochodzących z funduszy UE;  
c) opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającej, 
że budynek może być używany w określonym celu, 
zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem; 

  

38 

3) w przypadku zakupu używanego środka trwałego:  
a) oświadczenia podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat  
    środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków  
    publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE, 
b) oświadczenia Beneficjenta o tym, iż cena używanego  
    środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej  
    określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena 
podobnego, nowego środka trwałego, 
c) oświadczenia sprzedającego określające zbywcę środka   
    trwałego, miejsce i datę jego zakupu. 
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 4)  w formie elektronicznej dokumenty dot. udzielonego  
zamówienia publicznego. Dokumenty powinny być załączane w 
formacie .pdf czarno-biały skan, zalecana rozdzielczość 150 DPI 
i obejmować:  
- Ogłoszenie o zamówieniu  
- Zmiana/zmiany ogłoszenia o zamówieniu  
- SIWZ (bez dokumentacji technicznej)  
- Zmiana/zmiany SIWZ  
- Protokół postępowania  
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
- Umowa z Wykonawcą  
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Opisy dokumentów poświadczających  

wydatki kwalifikowane  
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Wnioski o płatność 

Faktury korygujące 
 
Jeśli beneficjent otrzymał fakturę korygującą przed 
zapłaceniem właściwej faktury, wówczas powinien ją 
wykazać w tabeli C.1a. danego wniosku o płatność w ten 
sposób, iż wpisuje tylko dane faktury korygującej. Do 
wniosku o płatność należy załączyć kserokopię kompletu 
dokumentów (faktura właściwa + faktura korygująca).  
 
UWAGA: Opis do faktury zgodnie z wzorem opisu faktury 
należy zamieścić na oryginale faktury korygującej. Na 
oryginale faktury właściwej należy umieścić tylko elementy 
opisu dotyczące pierwszej strony faktury.  
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Wnioski o płatność 

Faktury korygujące 
 
Jeśli beneficjent otrzymał fakturę korygującą po zapłaceniu właściwej 
faktury, wówczas powinien ją wykazać w tabeli C.1a. danego wniosku o 
płatność:  
• w kolumnie (nazwa towaru lub usługi) należy w tym przypadku wpisać: 
„faktura korygująca do faktury nr…”  
• w kolumnach (kwota wydatków kwalifikowalnych) i (w tym VAT) należy 
wpisać tylko różnicę wynikającą z dokonania korekty:  

                       -  dla faktury korygującej zmniejszającej, beneficjent wpisuje 
                          kwotę     różnicy ze znakiem minus „-”, 
                      -  dla faktury korygującej zwiększająca, beneficjent wpisuje kwotę  
                         zwiększenia.  
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  Wnioski o płatność 
Faktury korygujące 
 

Jeśli faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w 
poprzednim wniosku o płatność, należy ją wykazać w 
ostatnich wierszach tabeli C.1a. W tym przypadku w 
kolumnie 7 (nazwa towaru lub usługi) należy wpisać: 
„faktura korygująca do faktury nr… ujętej we WNP za okres 
do…” . 
 

Faktury pro forma:  
Jeśli dokonano zapłaty na podstawie faktury pro forma, a 
następnie otrzymano właściwą faktury VAT, we wniosku o 
płatność w tabeli C.1a należy wykazać tylko i wyłącznie 
właściwą fakturę VAT, ale w kolumnie (data zapłaty) w 
tabeli C.1a należy wykazać datę faktycznej zapłaty, czyli 
datę zapłaty faktury po forma.  
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Wnioski o płatność 

Faktury w walutach obcych  
Różnice kursowe są wydatkami niekwalifikowalnymi:   

 
Jeśli wydatek w walucie obcej został faktycznie poniesiony po kursie niższym 
niż kurs, po którym została zarejestrowana operacja gospodarcza, to różnica 
między tymi kwotami stanowi dodatnie różnice kursowe. Kwota wydatków 
kwalifikowalnych będzie równa kwocie wydatków poniesionych w 
momencie dokonania zapłaty.  
 
Jeśli wydatek w walucie obcej został faktycznie poniesiony po kursie wyższym 
niż kurs, po którym została zarejestrowana operacja gospodarcza, to różnica 
między tymi kwotami stanowi ujemne różnice kursowe. Zatem kwota 
wydatków kwalifikowalnych będzie równa kwocie zarejestrowania operacji 
gospodarczej.  
 
Beneficjent zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia banku z którego 
korzysta, o obowiązującym kursie walut z dnia dokonania zapłaty.  
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Wnioski o płatność 
Delegacje służbowe 

 

Jeśli rozliczenie delegacji w walucie obcej przeliczone na polskie złote 

zostało faktycznie poniesione (data rozliczenia delegacji przez 

pracownika) po kursie niższym niż kurs, po którym została 

wypłacona zaliczka na delegację to różnica między tymi kwotami 

stanowi dodatnie różnice kursowe.  

To kwota wydatków kwalifikowalnych będzie równa kwocie 

przeliczonej po kursie z dnia rozliczenia delegacji przez pracownika.  
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Wnioski o płatność 
Delegacje służbowe 

 

Jeśli rozliczenie delegacji w walucie obcej przeliczone na polskie złote 

zostało faktycznie poniesione (data rozliczenia delegacji przez 

pracownika) po kursie wyższym niż kurs, po którym została 

wypłacona zaliczka na delegację, to różnica między tymi kwotami 

stanowi ujemne różnice kursowe.  

To kwota wydatków kwalifikowalnych będzie równa kwocie 

przeliczonej po kursie wypłaconej zaliczki na delegację.  
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Wnioski o płatność 

Delegacje służbowe 

Różnice kursowe są wydatkami niekwalifikowalnymi:   

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia banku, z którego korzysta 

o obowiązującym kursie walut z dnia wypłacenia pracownikowi zaliczki na 

delegację oraz z dnia rozliczenia delegacji przez pracownika.  

 

Jeśli na wyciągu bankowym widnieje kurs waluty obcej oświadczenie banku nie 

jest wymagane.  
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Wnioski o płatność 

Delegacje służbowe 

Średni kurs NBP do wyliczenia kosztów kwalifikowalnych przyjmuje się w 

sytuacji, gdy:  

•  Data rozliczenia delegacji przez pracownika różni się od daty uregulowania 

zobowiązań/należności pracownika, wówczas przyjmujemy średni kurs NBP  

z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji przez 

pracownika przy zachowaniu powyższych zasad.  

•  Data wypłacenia zaliczki pracownikowi jest różna od daty pobrania środków z 

banku, wówczas przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień wypłacenia zaliczki pracownikowi przy zachowaniu 

powyższych zasad. 
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  Wnioski o płatność 
Delegacje służbowe 

 
W przypadku wydatków związanych z delegacjami należy w kolumnie 6 
Data zapłaty wykazywać daty płatności związanych z rozliczeniem 
delegacji.  
 
W przypadku wykazywania wydatków związanych z delegacjami 
zagranicznymi, wysokość wydatku kwalifikowanego wskazanego w 
kolumnie 10 (wydatki kwalifikowane) należy wykazać per saldo kwoty 
zaliczki wypłaconej i rozliczonej.  
 
W przypadku wykazywania wydatków związanych z „Poleceniem 
wyjazdu służbowego” w kolumnie 11 w tym VAT należy wykazywać 
kwotę podatku VAT dotyczącą kosztów związanych z wyjazdem 
służbowym, mimo iż nie jest ona wyszczególniona na ww. dokumencie, 
a wynika jedynie z załączników (np. wartość VAT na biletach 
kolejowych lub fakturach itp.).   
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Wnioski o płatność 

 
Dochód:   
w pozycji nr 1: dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od 
złożenia poprzedniego wniosku o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 
ust. 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,  
w pozycji nr 2: inne kategorie przychodów nie dające się 
sklasyfikować jako przychód w rozumieniu art. 55 ust 3 w/w 
rozporządzenia,  
w pozycji nr 3: wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku 
bankowym do obsługi zaliczki od poprzedniego wniosku o płatność (nie 
dot JST).  

 
Jeśli do powstania dochodu przyczyniły się zarówno 
wydatki, zdaniem beneficjenta, kwalifikowalne jak i 
niekwalifikowalne, należy zadeklarować część dochodu 
odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowanych do 
wydatków ogółem, które przyczyniły się do powstania 
dochodu. Informację na ten temat należy zamieścić w polu 
C.2b.  
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Wnioski o płatność 

 
Projekt generującym dochód – to jakakolwiek operacja obejmująca 
inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom 
ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek 
operacja pociągającą za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub 
dzierżawę  gruntu lub najem budynków lub jakiekolwiek inne 
odpłatne świadczenie usług. 
 
„Dochody incydentalne” - to dochody, które występują podczas 
realizacji projektu (np.: ze sprzedaży drewna, kary umowne, 
zatrzymane wadium) nie stanowią dochodu w rozumieniu 
rozporządzenia ogólnego, ponieważ nie są wynikiem działalności 
operacyjnej projektu. Jeśli „dochody incydentalne” (w szczególności 
kary umowne) są istotne powinny być uwzględnione podczas 
obliczania luki finansowej. 
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  Wnioski o płatność 
C4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 
W tabeli C.4a. należy wskazać źródła sfinansowania wydatków 

wykazanych w tabeli C.1a.  

 

Wydatki te należy pomniejszyć o dochód (wykazany w tabeli C.2a.), 

zgodnie ze źródłami wskazanymi w umowie/decyzji dofinansowania 

projektu. Pomniejszając wydatki kwalifikowalne wskazane w tabeli 

C.1a. o dochód z tabeli C.2a.  

Należy odjąć dochód proporcjonalnie od wszystkich źródeł, z 

których zostały sfinansowane wydatki.  
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  Wnioski o płatność 
 

                      W tabeli C.3. Rozliczenie finansowe wniosku, w przypadku  
                       wnioskowania o zaliczkę lub rozliczania zaliczki należy wypełnić  
                       odpowiednie pola części B rozliczenie zaliczek:  
                       wnioskowaną kwotę zaliczki (pole nr 3):  

Należy wpisać kwotę zaliczki o jaką występuje beneficjent.  
Kwota zaliczki stanowi w 100% dofinansowanie EFRR.  
 
Aby rozliczyć kwotę zaliczki należy dysponować w danym okresie 
rozliczeniowym zaliczek ( okres trzech miesięcy od daty przekazania 
środków zaliczki na rzecz beneficjenta) dokumentami 
potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowalnych na 
odpowiednio wyższą kwotę.  
 
Przykładowo jeśli wnioskowana zaliczka wynosi 100,  
a procent dofinansowania w projekcie wynosi 85% - to aby rozliczyć tę 
zaliczkę w całości należy do końca okresu rozliczeniowego przedstawić 
wydatki kwalifikowane na kwotę co najmniej 117,65 (100/0,85).  

 

Wnioski o płatność 
 

Tabela  C.4 Kwota w wierszu „suma ogółem” w kolumnie ”kwota 
wydatków ogółem” w tabeli C.4 musi być zgodna z kwotą podaną 
wcześniej w polu 7a tabeli C.3 („Suma poniesionych wydatków 
ogółem”)  
 
Kwota w wierszu „suma ogółem” w kolumnie ”kwota wydatków 
kwalifikowalnych” w tabeli C.4 musi być równa kwocie z pola 9a 
tabeli C.3 („Kwota wydatków kwalifikowalnych pomniejszona o 
dochód” ). 
 
 
Tabela C.4b  jest wypełniania przez IZ w przypadku zmiany kwoty 
wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wniosku w C.1a tj. 
uznanie za niekwalifikowalne, wyłączenie itp. - tabela nie jest 
generowania automatycznie przez system;  
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Wnioski o płatność 

Tabela D.8 Harmonogram wydatków na cztery kolejne 
kwartały - informacje dotyczące całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych, które beneficjent planuje wykazać we 
wnioskach o płatność. 
  
Tabela D.9. Informacje dot wskaźników – należy opisać: 
- sposób monitorowania wskaźników, 
- odstępstwa od wartości docelowej, 
- dla wartości procentowej należy również podać wskaźnik  w 
ujęciu wartościowym.    
 
Pkt D.11 wniosku nie należy opisywać realizowanej w 
projekcie promocji a jedynie  wpisać adres strony 
internetowej na której przedstawiono informacje o 
dofinansowywanym projekcie. 

56 

 

Szczegółowe omówienie formularza 
wniosku o płatność RPO WSL 
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Błędy we wnioskach o płatność 
1. pozostawianie niewypełnionych pól, 

2. wykazywanie wydatków, które nie mają pokrycia w 
załączonych do wniosku dokumentach księgowych, 

3. brak listy i numeracji załączników oraz potwierdzenia 
zgodności kopii z oryginałem przez osobę upoważnioną, 

4. brak odręcznego podpisu i pieczęci osoby upoważnionej 
na ostatniej stronie wniosku oraz paraf na każdej stronie 
wniosku, 

5. niezgodność rzeczywistych terminów dokonywania 
płatności za faktury z częścią wniosku o dofinansowanie, 

6. niewłaściwe przyporządkowanie poniesionych wydatków 
do kategorii określonych we wniosku o dofinansowanie. 
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Dokumenty księgowe potwierdzające 

poniesienie wydatku 
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Rozliczanie zaliczki  

• Zaliczki są wypłacane na podstawie złożonych 
poprawnych wniosków o płatność zaliczkową  

• Przekazanie dofinansowania w formie zaliczki na 
podstawie pierwszego wniosku o płatność 
zaliczkową następuje w terminie do 20 dni 
roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta 
prawidłowo wypełnionego wniosku zgodnie z 
harmonogramem płatności obowiązującym w BGK 
S.A. na dany rok.  

• Wypłata kolejnej zaliczki jest uzależniona od 
zatwierdzenia rozliczenia minimum 70 % środków 
otrzymanej zaliczki   
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Rozliczanie zaliczki  

• Kolejna zaliczka przekazywane jest w terminie do 40 dni 
roboczych, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, 
zgodnie z harmonogramem płatności obowiązującym w BGK 
S.A.   

• Okres rozliczeniowy dla dofinansowania w formie zaliczki 
wynosi trzy miesiące od daty przekazania środków zaliczki dla  
Beneficjenta 

• Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wnioskach o 
płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych po dacie 
przekazania środków z zaliczki w terminie do 3 miesięcy od 
daty przekazania zaliczki.  
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• W zakresie środków zaliczki rozliczenie zaliczki 
polega na wykazaniu wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych po dacie przekazania środków z zaliczki 
w terminie 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki   

 

• Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków 
niewykorzystanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.).  

62 

• W przypadku niezłożenia wniosku o płatność zawierającego 

rozliczenie zaliczki lub niedokonaniem zwrotu środków zaliczki 

w terminie 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki, od środków 

pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, 

nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od 

dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku opłatność lub 

do dnia dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki.  
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• Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek zawierający 
rozliczenie środków przekazanych w formie zaliczki do 3 
miesięcy od dnia wypłacenia środków z zaliczki, poprzez 
przedstawienie wydatków kwalifikowanych we wniosku o 
płatność lub dokonania zwrotu środków zaliczki  

• Po okresie 3 miesięcy niewykorzystana część zaliczki wraz z 
odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 
przekazania zaliczki do dnia dokonania zwrotu musi zostać 
zwrócona przez Beneficjenta na rachunek wskazany przez IZ nie 
później niż w dniu złożenia wniosku o płatność zawierającego 
rozliczenie zaliczki  

64 

Data złożenia wniosku zawierającego rozliczenie zaliczki  

to data złożenia podpisanej wersji papierowej wniosku  

w Kancelarii Ogólnej  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
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Nieterminowe rozliczenie zaliczki – IZ nalicza odsetki jak dla 
zaległości podatkowych następująco:  

• WnP rozliczający zaliczkę został złożony w terminie na niepełną 

kwotę i nie dokonano zwrotu kwoty niewykorzystanej –IZ naliczy 

odsetki od kwoty nierozliczonej od dnia przekazania środków do dnia 

ich zwrotu lub dokonania rozliczenia pełnej kwoty  

•WnP rozliczający zaliczkę został złożony po terminie na pełną 

kwotę –IZ naliczy odsetki od pełnej kwoty zaliczki od dnia 

przekazania do dnia złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę 
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Nieterminowe rozliczenie zaliczki – IZ nalicza odsetki jak dla 
zaległości podatkowych następująco:  

•WnP rozliczający zaliczkę został złożony po terminie ale nie 

rozliczał pełnej kwoty przekazanej zaliczki - IZ naliczy odsetki od 

pełnej kwoty przekazanej zaliczki od dnia jej przekazania do dnia 

złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę oraz od kwoty 

nierozliczonej od dnia złożenia wniosku rozliczającego część 

przekazanych środków do dnia dokonania zwrotu części nie 

rozliczonej 
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Nieterminowe rozliczenie zaliczki – IZ nalicza odsetki jak dla 
zaległości podatkowych następująco:  

•Beneficjent złoży wniosek w terminie na wymaganą kwotę, a IZ 
dokona pomniejszenia w wyniku weryfikacji, kwot wskazanych 
wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę rozliczenia 
zaliczki, IZ wezwie pisemnie Beneficjenta po rozliczeniu wniosku do 
dokonania zwrotu kwoty należności nierozliczonej we wniosku ze 
wskazaniem 14 dniowego terminu od daty otrzymania pisma na 
dokonanie zwrotu.  IZ naliczy odsetki jak dla zaległości podatkowych 
od kwoty należności wskazanej w piśmie od daty wypłaty zaliczki do 
dnia dokonania zwrotu.  
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DOWODY KSIĘGOWE i dokumentowanie poniesienia 
wydatku 

 
Artykuł 21 ustawy o rachunkowości  

§ 8 – 28 Rozporz Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. 

określa  zasady wystawiania faktur, dane, które powinny 

zawierać i okres ich przechowywania 
 

1. rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny 
2. strony (pełne nazwy, adresy i NIP) dokonujące operacji  
3. opis operacji oraz jej wartość,  
4. data dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony 

pod inną datą -  datę sporządzenia dowodu 
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Rodzaje dokumentów  
 

Faktura VAT  

 

Faktura VAT korygująca – nota korygująca 

 

 

Faktura VAT  wewnętrzna  

 

Faktura pro forma 
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Rachunek 

 

Paragon   

 

Wyciąg bankowy 

 

Raport kasowy (zbiorczy dowód księgowy) 
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Dowód OT – „Przyjęcie środka trwałego” 

W dniu…… przyjęto do projektu nr……. pod nazwą…. 
realizowanego  w ramach ….. 

 

Dowód LT – „Likwidacja środka trwałego” 

72 

Dokumentacja - umowy cywilnoprawne 
 
Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna ? 
 

Przesądza czy osoba jest podporządkowana poleceniom 
pracodawcy, co do czasu, miejsca i sposobu świadczenia 
pracy.  
 

Art. 734 K.c. umowa zlecenia - umowa starannego działania 
i przyjmujący zlecenie nie odpowiada za nieosiągnięcie 
efektu swojego działania 
 

Art. 627 K.c. umowa o dzieło  - zleceniobiorca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wynik pracy 
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DOWÓD KSIĘGOWY powinien zostać 

poddany kontroli pod względem: 

merytorycznym, formalnym, rachunkowym  
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Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 

i. zestawienie faktur sprzedaży dóbr/usług; 

ii. kopie faktur zakupu dóbr/usług; 

iii. udokumentowane ceny dóbr/usług poprzez przedstawienie  

notowań na rynkach giełd towarowych lub cenników jednostek 

zajmujących się ich obrotem lub świadczeniem; 

iv. inne dokumenty, o ile pozwalają na identyfikację jego wysokości; 

b. w przypadku amortyzacji – tabele amortyzacyjne środków trwałych 
wraz z dokumentami księgowymi np. w postaci PK; 

c. w przypadku wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń 
uczestników projektu – oświadczenie składane przez podmioty 
wypłacające dodatki lub wynagrodzenia pozwalające na 
identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz 
wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich. 

v. Kopie przelewów. 
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  Przelew - moment dokonania transakcji  
Przelew na wskazany rachunek oraz kartą płatniczą  

Moment dokonania transakcji to moment obciążenia 

rachunku 

 

Przelew kartą kredytową (termin obciążenia konta na 

kartach kredytowych np. 30 dni) 

Moment dokonania transakcji to moment dokonania 

płatności. 
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW  

 

Beneficjent zobowiązuje się do  

przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z 
realizacją Projektu  

w sposób zapewniający 

 dostępność,  

poufność  

Bezpieczeństwo.  
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Procedury zatwierdzania wniosków o płatność  
• ustalono szczegółowe procedury dotyczące przyjmowania, 

rejestracji i przetwarzania wniosków, łącznie z opisem wszystkich 
dokumentów, którymi należy się posługiwać; 

• każdy urzędnik odpowiedzialny za zatwierdzanie płatności ma do 
swojej dyspozycji szczegółową listę weryfikacji, które jest 
obowiązany przeprowadzić, oraz poświadcza on w dokumentach 
załączonych do wniosku, że weryfikacje te zostały 
przeprowadzone; 

• poświadczenie to może być sporządzone w wersji elektronicznej 
(stanowi dowód dla wyższego urzędnika dokonującego przeglądu 
prowadzonych prac). 
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• wniosek o płatność zostaje zatwierdzony dopiero po przeprowadzeniu 

wystarczających kontroli w celu sprawdzenia, czy jest on zgodny z 

zasadami wspólnotowymi, 

• kontrole te składają się z kontroli wymaganych przez rozporządzenie 

regulujące poszczególne środki, w ramach których wnioskuje się o 

pomoc finansową, oraz tych które wymagane są do celów 

związanych z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć i 

nieprawidłowości, szczególnie w odniesieniu do wskazanych 

zagrożeń.  

• wykonana praca jest szczegółowo udokumentowana. 
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WERYFIKACJA WYDATKÓW 

 
• Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez 

beneficjentów dokonywana jest pod kątem formalnym, 

finansowym i merytorycznym. 

• Weryfikacja wniosku o płatność obejmuje sprawdzenie 

dokumentów poświadczających poniesione wydatki.  
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WERYFIKACJA WYDATKÓW 

• Weryfikacja, dotyczy zwłaszcza: 

- sprawdzenia dostarczenia współfinansowanych towarów i usług,  

- faktycznego poniesienia wydatków,  

- prawidłowości sporządzenia wniosków o płatność, 

- zgodności projektów i poniesionych wydatków z zasadami 

wspólnotowymi i krajowymi, a także postanowieniami 

umowy/decyzji o dofinansowanie projektu. 
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Ewa Krzykowska 
 

 

 


