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Część I.  Rozliczanie wniosków o 

płatność – najważniejsze informacje 
dla Beneficjenta. 

 
Część II.  Najczęściej popełniane 

błędy przy sporządzaniu  wniosków 
o płatność. 



Rozliczanie wniosków o płatność-  
najważniejsze informacje dla 

Beneficjenta 
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Aktywny formularz wniosku o płatność 

 wersja 5z obowiązująca od dnia 15.12.2011r., 

  daje możliwość przygotowania, zapisu i 
wydrukowania wniosku o płatność z poziomu 
własnego komputera, 

obsługa formularza- w celu prawidłowej obsługi 
aktywnego formularza wniosku konieczne jest 
używanie programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub 
nowszej.  
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wersja elektroniczna wniosku-  z wersją papierową 
wniosku o płatność Beneficjent powinien złożyć 
jego wersję elektroniczną na nośniku danych, 

suma kontrolna- znajduję się na każdej stronie 
wniosku i jednoznacznie identyfikuje dane 
wprowadzone przez użytkownika 

Uwaga: Wniosek zostanie przyjęty jedynie w przypadku 
potwierdzenia, że sumy kontrolne na formularzu 
aktywnego PDF i na wydruku są identyczne ! 
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  oznaczenie kolorystyczne pól w formularzu- kolor 
jasnoczerwony (pola konieczne do wypełnienia 
bądź błędnie wypełnione) , kolor jasnoniebieski 
(mogą zostać niewypełnione), 

  walidacja błędów- sprawdzanie poprawności 
wprowadzanych danych (przycisk „SPRAWDŹ”), 

  wersja robocza wniosku o płatność- występuje przy 
jego niepoprawnym wypełnieniu. 
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Przedłużanie terminu na dokonanie 
uzupełnień 

 w trakcie weryfikacji wniosku o płatność 
Beneficjent może wystąpić z  pisemną prośbą o 
przedłużenie terminu wykonania określonych 
czynności, 

w przypadku prośby o przedłużenie o więcej niż 1 
miesiąc Beneficjent musi udokumentować jej 
przyczynę , 

możliwe jest  przedłużenie maksymalnie do 6 
miesięcy . 
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c.d. 

Uwaga: 

 Możliwość taką stosuję się do wniosków o 

płatność złożonych  do umów zawartych na 
podstawie wniosków o przyznanie pomocy 
składanych w ramach naborów ogłoszonych od 
dnia 30 sierpnia 2010r. Lub naborów, które 
obejmowały dzień 30 sierpnia 2010r. 
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Przywrócenie terminu na dokonanie 
uzupełnień 

 

 Beneficjent ma możliwość złożenia prośby o 
przywrócenie terminu na dokonanie 
określonych czynności , jeżeli w trakcie 
weryfikacji wniosku o płatność nastąpiło jego 
uchybienie z winy Beneficjenta 
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c.d. Warunki do spełnia przy wnoszeniu 
prośby: 

 wniesienie prośby w terminie 14 bądź 45 dni od 
dnia ustania przyczyny uchybienia  

Uwaga: Możliwość wniesienia prośby w terminie 45 dni 
stosuje się do wniosków o płatność złożonych do 
umów zawartych na podstawie wniosków o 
przyznanie pomocy składanych w ramach naborów 
ogłoszonych od dnia 30.08.2010r. lub tych, które 
obejmowały dzień 30.08.2010r.  
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c.d. 

 jednocześnie z wniesieniem prośby Beneficjent 
musi dopełnić czynności, dla której był określony 
termin, 

 

 Beneficjent musi uprawdopodobnić, iż 
uchybienie nastąpiło bez jego winy, z przyczyn 
od niego niezależnych. 
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Wycofanie wniosku o płatność 

 Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu 
wniosku o płatność może złożyć pisemną deklarację 
o wycofaniu wniosku w całości bądź w części.   

  wycofanie wniosku w całości - traktuję się jakby 
Beneficjent nie złożył  wniosku o płatność, 
następuje zwrot dokumentów złożonych przez 
Beneficjenta, 

Wycofanie wniosku w części -  Beneficjent znajduję 
się w sytuacji sprzed złożenia wycofanych 
dokumentów. 
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c.d. 

 W sytuacji gdy Beneficjent został 
poinformowany przez Samorząd Województwa 
o nieprawidłowościach w dokumentacji bądź o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w 
wyniku, której  następnie wykryto 
nieprawidłowości, wycofanie wniosku o 
płatność nie jest dozwolone w odniesieniu do 
części, których te nieprawidłowości dotyczą. 
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Kwota pomocy w sytuacji uzyskania przez 
Beneficjenta współfinansowania ze środków 

publicznych  

 Środki publiczne- uzyskane z JST lub Funduszu 
Kościelnego- mogą zostać wykorzystane do 
finansowania części kosztów kwalifikowalnych 
operacji, które nie będą podlegały refundacji ze 
środków EFRROW. 
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Rozpowszechnianie informacji o pomocy 
otrzymanej z EFRROW 

 Beneficjent realizujący mały projekt z 
dowolnego zakresu ma obowiązek 
informowania i rozpowszechniania informacji o 
pomocy otrzymanej z EFRROW, poprzez 
umieszczanie na produktach, stronach 
internetowych, bazach danych, „papierach” 
firmowych odpowiednich emblematów oraz 
sloganów. 
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Załączniki do wniosku o płatność 

 Kosztorys różnicowy 

    W przypadku realizacji przez Beneficjenta robót 
budowlanych na podstawie umowy z 
wykonawcą o wynagrodzenie ryczałtowe, 
zakres rzeczowy weryfikowany jest na 
podstawie kosztorysu różnicowego. 
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c.d. Kosztorys różnicowy 

    Kosztorys różnicowy załączany jest do wniosku 
o płatność w sytuacji gdy wystąpiły : 

•  różnice pomiędzy projektem budowlanym a 
stanem faktycznym na dzień sporządzenia 
kosztorysu różnicowego, 

• istotne odstępstwa, o których mowa w art. 36 a 
ustawy Prawo budowlane.  
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c.d. Kosztorys różnicowy 

Uwaga:  Wszelkie zmiany stanu faktycznego 

nie wykazane w kosztorysie różnicowym a 

stwierdzone podczas kontroli na miejscu 

mogą skutkować korektą kosztów 

kwalifikowalnych i obniżeniem kwoty 

pomocy.   
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Dokument dotyczący rozliczenia w zakresie 
prowadzonych zadań o charakterze edukacyjnym , 

wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych , 
opracowania dotyczącego LSR oraz udzielonego 

doradztwa: 
    W sytuacji gdy Beneficjent realizuje operację z zakresu 

organizacji szkoleń, warsztatów, przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym, edukacyjnym  albo operację z zakresu 
badań nad obszarem LSR, obowiązkowo do wniosku o płatność 
dokumenty  dotyczące rozliczenia w ww. zakresie. Dokumenty 
te są niezbędne do formalnego i jednolitego przedstawienia 
przebiegu przedsięwzięć oraz zasadności i racjonalności 
poniesionych kosztów. 
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c.d. Dokument dotyczący rozliczenia w zakresie 
prowadzonych zadań o charakterze edukacyjnym , 

wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych , 
opracowania dotyczącego LSR oraz udzielonego 

doradztwa: 

• karta rozliczenia szkolenia/warsztatu/ przedsięwzięcia 
edukacyjnego, 

• Lista obecności uczestników, 

• Karta publikacji/analizy/badania nad obszarem LSR 

• Lista osób nagrodzonych 
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c.d. Dokument dotyczący rozliczenia w zakresie 
prowadzonych zadań o charakterze edukacyjnym , 

wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych , 
opracowania dotyczącego LSR oraz udzielonego 

doradztwa: 

    Uwaga:  Wskazane załączniki dotyczą  tych 
Beneficjentów, którzy realizują zadania z powyższego 
zakresu od dnia 15 marca 2011r. Ponadto w przypadku 
zadań realizowanych do 15 marca 2011r. wymienione 
załączniki nie są obowiązkowe ale wskazane jest 
odpowiednie udokumentowanie poniesionych kosztów. 
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  Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej z podaniem przedmiotu wykonywanej 

działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją 
PKD 
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  Kopia wypisu z ewidencji innych obiektów, o 
której mowa w  art. 38 ust. 3 z dnia 29 sierpnia 

1997r. O usługach turystycznych w przypadku gdy 
w ramach prowadzonej działalności Beneficjent 

świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc 
noclegowych w innych obiektach, w których mogą 

być świadczone usługi hotelarskie. 
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  Decyzja określająca kategorię obiektu 
hotelarskiego nadaną na podstawie art. 38 ust. 1 i 

2 z dnia 28 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych 
, w przypadku gdy w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej Beneficjent świadczy 
usługi turystyczne  polegające na udostępnianiu 
miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich.   

 



 
 

     

    Wskazane załączniki odnoszą się do 
Beneficjenta będącego osobą fizyczną , która w 
trakcie realizacji operacji planuje rozpocząć, 
rozwinąć bądź kontynuować zawieszoną 
działalność gospodarczą. 
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Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

   Nieodpowiedni formularz wniosku o płatność, 

  Poszczególne pola wniosku wypełnione 
niestarannie, 

  Sekcja IV. Dane dotyczące wniosku o płatność: 

     Pole 13.  Beneficjent podaje błędny okres, za jaki 
składany jest wniosek , wpisane daty są niezgodne z 
instrukcją ( od- data założenia wniosku o przyznanie 
pomocy, do- faktyczny dzień złożenia wniosku o 
płatność w UM, bądź ostatni dzień określony 
umową).  
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Wniosek o płatność 



c.d. Wniosek o płatność 
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Pole 17. Niepoprawnie wyliczona kwota pomocy. 
Beneficjent przy obliczaniu kwoty do refundacji winien 
zwrócić  uwagę czy nie przekracza ona % zapisanego w 
umowie przyznania pomocy/ aneksach do umowy 
przyznania pomocy, jak i kwoty tam określonej. 
 
Sekcja V. Wykaz faktur lub dokumentów o 
równoważnej wartości dowodowej:  
Kolumna 1. Niedokładnie wpisane numery 
dokumentów księgowych, różniące się od tych na 
dokumentach źródłowych. 

 
 



c.d. Wniosek o płatność 
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Uwaga: W przypadku rachunków do umów o 
dzieło/zleceń , które nie posiadają numerów 
należy wpisać adnotację „ rachunek do umowy o 
dzieło/ zlecenie nr… z dnia …”  
 
Kolumna 3. Brak możliwości zweryfikowania wpisanego 
przez Beneficjenta numeru księgowego, gdyż nie 
zostaje on umieszczony na dokumencie źródłowym. 



c.d. Wniosek o płatność 

     Kolumna 6. Niepełna nazwa Wystawcy widniejąca    
na dokumencie księgowym.  

     Kolumna 7. Niedokładna nazwa towaru/usługi 
     niezgodna z dokumentem źródłowym (w przypadku 
     numerowanych pozycji zaleca się wpisywanie ich, 
     zamiast nazwy usługi/towaru). 
    Kolumna 9. Beneficjent nie uwzględnia przy 

umowach o dzieło/ zleceniach datę opłacenia składki 
podatku PIT oraz składek ZUS. 

    Uwaga: Należy przedłożyć również dowody zapłaty za 
ww. składki! 
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c.d. Wniosek o płatność 
      

    Sekcja VI. Zestawienie rzeczowo-finansowe z 
realizacji operacji:  

    W aktywnym formularzu zalecane jest wypełnienie 
Sekcji VI przez wypełnieniem Sekcji V. 

• Przy wnioskach 2-etapowych Beneficjent nie 
uwzględnia całego zakresu rzeczowego , tak jak w 
harmonogramie będącym załącznikiem do umowy 
przyznania  pomocy. 
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c.d. Wniosek o płatność 
      

• Często brak dokumentacji rozliczeniowej , która 
pozwala na zweryfikowanie wpisanej przez 
Beneficjenta ilości/wartości według rozliczenia. 

 

• Dopasowywanie kwot według rozliczenia do tych 
widniejących w harmonogramie do umowy 
przyznania pomocy / aneksu do umowy przyznania 
pomocy.  
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c.d. Wniosek o płatność 

    Sekcja VII. Załączniki do wniosku o płatność: 

•  Beneficjent nie uwzględnia wszystkich przedłożonych 
dokumentów ( także dodatkowych). 

•  Brak odpowiedniego ustosunkowania się do 
przypisów dla poszczególnych załączników ( oryginały 
bądź kopie) 

(1) –kopie dokumentów składane wraz z wnioskiem 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
pracownika UM 
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c.d. Wniosek o płatność 

 (2) kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem 
potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez  
notariusza ; podmiot, który wydał dany dokument 
bądź pracownika UM. 
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Załączniki składane wraz z  wnioskiem o 

płatność: 
      Dokumenty księgowe 

• Niepełny drugostronny opis księgowy, 

•  Błędnie określona wartość kosztów 
kwalifikowalnych, 

• Brak adnotacji o wydzielonych kontach 
księgowych/kodach rachunkowych, 

•  Niepoprawne wskazanie źródeł finansowania (należy 
podawać źródło finansowania na czas opłacenia 
dokumentu , bez uwzględniania refundacji). 
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c.d. Załączniki składane … 

     

      

    Umowa o korzystanie z bankowości elektronicznej w 
przypadku polecenia przelewu będącego wydrukiem 
elektronicznym, nie posiadającym stempla 
bankowego. 

• Płatności gotówkowe – nie mogą przekroczyć kwoty 
1 tysiąca złotych bez względu na ilość transakcji . 
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Dowody zapłaty 
 
 



c.d. Załączniki składane…  

• Beneficjent przy płatnościach gotówkowych nie 
przedkłada stosownych dowodów zapłaty , zgodnie z 
tymi określonymi w instrukcji do wypełniana 
wniosku. 

     Dokumenty takie jak : dokument kasowy – KP, KW; 
oświadczenie wystawcy faktury o otrzymaniu 
zapłaty- podpisane i opieczętowane, rozliczenie 
pobranej zaliczki są obowiązkowe w sytuacji gdy na 
fakturze brak adnotacji „zapłacono gotówką”. 
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c.d. Załączniki składane… 
     

Protokoły odbioru/ przekazania 

• Brak stosowych pieczątek oraz podpisów wszystkich 
osób uczestniczących w odbiorze. 

•  Przy koszcie związanym z dokumentacją projektową 
(koszt ogólny), pomimo zapisów w umowie, brak 
stosownych dokumentów potwierdzających 
przekazanie/ odbiór. 

• Dostarczane protokoły często nie wskazują w sposób 
jednoznaczny ilości wykonanych robót/ odebranych 
towarów. 
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c.d. Załączniki składane… 
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Uwaga: Zgodnie z instrukcją do wypełniania 
wniosku o płatność dokumenty potwierdzające 
odbiór/ wykonanie prac powinny być 
sporządzone w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu 
do  poszczególnych pozycji z zestawienia 
rzeczowo-finansowego. 



c.d. Załączniki składane… 
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Umowy z Wykonawcami/ Zlecenia/ 
Zamówienia 

 
• wskazane załączniki często nie są  składane 
przy dokumentacji rozliczeniowej – w przypadku 
braku umowy z wykonawcą Beneficjent winien 
przedłożyć zamówienie/ zlecenie wykonania 
danej usługi. 



c.d. Załączniki składane… 

•  W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie 
pomocy Beneficjent nie dostarczył ofert składanych 
przez wykonawców na daną usługę, należy 
przedłożyć je wraz z wnioskiem o płatność. 

    Uwaga:  Zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku 
o płatność , jeżeli Beneficjent  w trakcie realizacji 
operacji zmieni oferenta wskazanego we wniosku o 
przyznanie pomocy, zobligowany jest do przedłożenia 
uzasadnienia konieczności dokonania zmiany. 
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c.d. Załączniki składane… 

     Interpretacja indywidualna 

    W sytuacji gdy, Beneficjent włącza do kosztów 
kwalifikowalnych podatek VAT , jest zobowiązany 
uzyskać w Izbie Skarbowej wskazany załącznik oraz 
przedłożyć go wraz z wnioskiem o płatność (z 
wyłączaniem osób prywatnych) 

•  Beneficjent za późno składa wniosek o wydanie 
Interpretacji indywidualnej – średni czas oczekiwania 
to około 3 miesięcy. 
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c.d. Załączniki składane… 

•  Składając wniosek o wydanie Interpretacji 
Indywidualnej Beneficjent podaje konkretny tytuł 
projektu. Należy pamiętać, iż tak wydana 
Interpretacja jest ważna tylko na ten jeden konkretny 
projekt , dlatego też zalecane jest aby Beneficjent 
przy ubieganiu się o wskazany dokument zadawał 
ogólne pytanie dotyczące całego okresu 
programowania PROW. 
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c.d. Załączniki składane… 
Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie 

•  wpisywany do karty zakres prac często jest niespójny 
z umową  przyznania pomocy. 

•  brak dokładnego określenia dni i godzin oraz 
złożenia stosownych podpisów  

•  przy wskazywaniu dni roboczych tygodnia brak 
odpowiednich wyjaśnień, iż przepracowane godziny 
nie kolidują z wykonywanymi obowiązkami 
służbowymi  

• Brak umów wolontariackich, przy świadczeniu tego 
typu pracy. 
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c.d. Załączniki składane… 

Dodatkowo 

• Przy rozliczaniu imprez Beneficjent powinien  
przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność 
program/plan imprezy oraz jej dokumentację 
techniczną. 

•  Przy rozliczaniu koszty związanego z wykonaniem 
materiałów promocyjnych Beneficjent powinien 
przedłożyć kserokopie wykonanych materiałów bądź 
ich projekty. 
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c.d. Załączniki składane… 

Dodatkowo 

•  Opis zadań stanowiący załącznik do wniosku o 
przyznanie pomocy stanowi ważny dokument, 
założenia w nim zawarte nie mogą ulec zmianą. 

    Uwaga: W przypadku powstania rozbieżności 
pomiędzy opisem zadań a stanem faktycznym 
(rozliczeniem)  należy wraz z wnioskiem o płatność 
przedłożyć stosowne wyjaśnienia.  
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