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Zakres prezentacji

• Tryb składania i rodzaje wniosków o płatność

• Szczegółowe omówienie zasad wypełniania poszczególnych
elementów wniosku o płatność

• Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku o płatność oraz
wymogi Instytucji Zarządzającej dotyczące dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem



Wszystkie czynności i procedury związane z przygotowaniem 
i złożeniem wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014 zostały 

szczegółowo opisane w Podręczniku Beneficjenta
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

w zakładce: Dokumenty programowe

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe


 Beneficjenci są zobowiązani do składania wniosku o płatność wraz
załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji
głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 W przypadku niedostępności SL2014, która zostanie potwierdzona
odpowiednim komunikatem Instytucji Zarządzającej, należy skorzystać
z awaryjnego sposobu składania wniosków o płatność, tj. poprzez
zastosowanie formy papierowej wniosku o płatność, którego wzór jest
załącznikiem do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
Zasady sporządzenia i przedkładania wniosku o płatność w przypadku awarii
systemu zostały opisane w Podręczniku Beneficjenta.



Terminy składania wniosków o płatność

 Pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty
podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub do 6 miesięcy, jeżeli nie
poniesiono wydatków kwalifikowalnych (wniosek sprawozdawczy).

 Kolejne wnioski o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące (lub raz na
6 miesięcy, jeżeli Beneficjent nie ponosi wydatków kwalifikowalnych) licząc
od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność - zaleca się jednak
składanie nie częściej niż raz na 2 miesiące.

 Wniosek o płatność należy przedkładać zgodnie z Harmonogramem
płatności.

 Każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku
o płatność przekazanym w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.



Rodzaje wniosków o płatność

 Wniosek o refundację – w przypadku poniesienia kosztów w ramach
projektu i ubiegania się o ich refundację.

 Wniosek sprawozdawczy – w przypadku obowiązku przekazania informacji
o postępie rzeczowym projektu.

UWAGA! Jeżeli zostały poniesione wydatki niekwalifikowalne w okresie, za
który złożono wniosek sprawozdawczy, należy wykazać je w najbliższym
wniosku o płatność, ponieważ we wniosku pełniącym funkcję wyłącznie
sprawozdawczą nie można wykazać wydatków niekwalifikowalnych.

 Wniosek o płatność końcową – w przypadku, gdy rejestrowany wniosek
o płatność jest ostatnim wnioskiem, rozliczającym projekt.

Płatność końcowa stanowi co najmniej 25% wartości całkowitego
dofinansowania Projektu.



Rejestracja wniosku o płatność

 Wniosek o płatność jest składany w kontekście danej wersji umowy/aneksu,
dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę, aby tworzony wniosek był
przyporządkowany do właściwej wersji umowy.

 Przed wprowadzeniem wniosku o płatność do SL2014 należy sprawdzić
dokładnie swoją umowę wprowadzoną do systemu. W przypadku
ewentualnych nieścisłości należy skontaktować się z IZ.



Rejestracja wniosku o płatność – identyfikacja wniosku

Pole: WNIOSEK ZA OKRES OD (…) DO (…)

 Data od… - przy pierwszym wniosku o płatność pole zostanie uzupełnione
automatycznie datą rozpoczęcia realizacji projektu określoną w umowie
o dofinansowanie.

 Przy kolejnym wniosku o płatność system uzupełni automatycznie pole datą
pierwszego dnia kalendarzowego, następującym po dacie w polu Wniosek
za okres do określonej w poprzednim wniosku o płatność.

 Data do… - jest to data złożenia wniosku o płatność do IZ (przesłania
wniosku w systemie)



Karta wniosku o płatność z podziałem na bloki



BLOK  Projekt  

Zawiera podstawowe informacje o projekcie i zakresie poniesionych
wydatków, a także kwot wnioskowanych w danym wniosku o płatność.

Pola: Numer umowy/decyzji, Nazwa Beneficjenta, Tytuł projektu, Program
Operacyjny, Oś priorytetowa, Działanie, Poddziałanie uzupełniane są
automatycznie danymi z umowy.

Pola: Wydatki Ogółem, Wydatki Kwalifikowalne, Dofinansowanie,
Wnioskowana Kwota, w tym: Refundacja, są nieobowiązkowe
i nieedytowalne, jeżeli wniosek o płatność pełni funkcję wyłącznie Wniosku
sprawozdawczego.



BLOK  Postęp rzeczowy  

Zawiera podstawowe informacje dot. stanu realizacji poszczególnych zadań,
które zostały określone w umowie o dofinansowanie. Jeśli w ramach projektu,
na etapie przygotowania zostało określone tylko jedno zadanie, opis tego
zadania odnosi się do całego projektu.

 Wskaźniki produktu – to materialne efekty realizowanego projektu
(np. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje)). W zakładce wykazywana jest: wartość docelowa
wskaźników, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym oraz wartość
narastająco i stopień realizacji (%).

 Wskaźniki rezultatu - odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych
efektów osiągniętych wskutek realizacji projektu, które nastąpiły po jego
zakończeniu oraz które wpływają bezpośrednio na sytuację Beneficjenta
i otoczenie społeczno-ekonomiczne (np. Liczba dokonanych zgłoszeń
patentowych). W zakładce wykazywana jest wartość bazowa, wartość
docelowa, wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu i stopień
realizacji (%).



BLOK  Postęp rzeczowy

 Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu – należy opisać, jeśli
wystąpiły w okresie objętym danym wnioskiem o płatność oraz zadania
planowane do realizacji, a niezrealizowane w tym okresie, wraz z podaniem
powodów odstąpienia od ich realizacji, bądź wskazaniem przyczyn
zewnętrznych, uniemożliwiających ich wykonanie. W sytuacji, gdy istnieje
ryzyko nieterminowej realizacji projektu, należy szczegółowo opisać na czym
polegają niniejsze opóźnienia oraz wskazać działania podjęte/planowane do
podjęcia, a zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków
dotychczasowych opóźnień. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, należy
tabelę wypełnić wpisując np. brak problemów, nie dotyczy, nie wystąpiły itp.
We wniosku o płatność końcową należy dodać komentarz dotyczący
zrealizowania wszystkich wskaźników.



BLOK  Postęp rzeczowy

Planowany przebieg realizacji – w zakładce tej wskazywane są działania jakie
Beneficjent zamierza zrealizować w kolejnym okresie sprawozdawczym. Blok
jest widoczny i obowiązkowy jeśli w pozycji Rodzaj wniosku o płatność został
wybrany Wniosek sprawozdawczy.



BLOK Postęp finansowy - ZAKLADKA Zestawienie dokumentów



BLOK Postęp finansowy - ZAKŁADKA Zestawienie dokumentów

W tym miejscu wprowadzane są szczegółowe informacje dotyczące wydatków
poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, czyli wykazywane są faktury
(lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej), które dokumentują
wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne poniesione w okresie objętym
danym wnioskiem o płatność.

W zestawieniu trzeba wykazać również dokumenty dotyczące w całości
wydatków niekwalifikowalnych.

Jeśli będą przedstawiane wydatki z okresów objętych poprzednimi wnioskami
o płatność, należy je wykazać w ostatnich wierszach tabeli.



BLOK  Postęp finansowy – ZAKŁADKA Źródła finansowania wydatków



BLOK  Postęp finansowy – ZAKŁADKA Źródła finansowania wydatków

Ta część wniosku o płatność zawiera informację dotyczącą kwot wydatków
w projekcie w podziale na różne źródła finansowania, odpowiednie dla
funduszu w ramach którego sfinansowane jest przedsięwzięcie. Dane w tabeli
powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu
refundacji wydatków poniesionych. Każde źródło finansowania rozbijane jest na
wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne. Wartości w tabeli powinny
odzwierciedlać sytuację w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek
o płatność.



BLOK  Postęp finansowy – ZAKŁADKA Postęp finansowy



BLOK  Postęp finansowy – ZAKŁADKA Postęp finansowy

Ta część wniosku o płatność uzupełniana jest automatycznie. Zawiera ona
zestawienie danych finansowych z umowy o dofinansowanie, danych
narastająco od początku realizacji projektu oraz kwot wykazanych w bieżącym
wniosku w podziale na wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne
i dofinansowanie. System prezentuje też procentowy stopień realizacji projektu,
wyliczony jako stosunek kwoty wydatków kwalifikowalnych narastająco do
wartości wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie.
Powyższe dane prezentowane są dla poszczególnych pozycji, dostępne są
również podsumowania w ramach poszczególnych zadań jak i całego projektu.



BLOK  Informacje



BLOK  Informacje

System domyślnie potwierdza, iż projekt jest realizowany zgodnie z zasadami
polityk wspólnotowych. W przypadku nieprzestrzegania polityk UE
(tj. odznaczenia widocznego checkboxa), należy opisać w kilku zdaniach, na
czym polegały ewentualne odstępstwa oraz wskazać podjęte działania
naprawcze.

W tej części znajduje się również Oświadczenie, składane przez Beneficjenta,
który winien być świadomy odpowiedzialności karnej dotyczącej poświadczania
nieprawdy.

Ponadto uzupełniana jest przez Beneficjenta informacja, zgodnie z warunkami
określonymi w umowie, o miejscu przechowywania wszelkiej dokumentacji
związanej z projektem.



BLOK  Załączniki

Zaleca się, aby załączniki zamieszczane w ramach poszczególnych bloków
posiadały tą samą liczbę porządkową co faktury/inne dokumenty
o równoważnej wartości dowodowej ujęte w Zestawieniu dokumentów, co
ułatwi ich weryfikację, np. jeżeli pod nr 1 w zestawieniu dokumentów ujęta
została faktura X, to również pod poz. nr 1 w ramach bloku pierwszego należy
ująć fakturę X, w ramach bloku drugiego protokół odbioru do tej faktury oraz
w ramach bloku trzeciego wyciąg bankowy (wszystkie załączone dokumenty
będą pod nr 1).

 Pierwszy blok Faktury jest przeznaczony na załączanie dokumentów
wymaganych w procesie rozliczenia wydatków.

 Drugi blok Odbiór/wykonanie prac jest przeznaczony na załączanie
dokumentów poświadczających wykonanie prac w ramach projektu.

 Trzeci blok Inne dokumenty jest przeznaczony na pozostałe dokumenty
np. wyciągi z rachunków bankowych.



Opis załączników
do wniosku Beneficjenta o płatność



Opis załączników

Faktury bądź dokumenty równoważne załączane/składane do wniosku
o płatność powinny dotyczyć wydatków w całości lub częściowo
kwalifikowalnych. Faktury potwierdzające poniesienie wydatków
w całości niekwalifikowalnych są jedynie wykazywane w Zestawieniu
dokumentów, natomiast nie ma obowiązku ich załączania do wniosku
o płatność.

Oryginały załączników (tj. Oświadczenie potwierdzające lokalizację
Beneficjenta, Ewidencja czasu pracy itp.) sporządzane przez Beneficjenta,
powinny być podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu
Beneficjenta wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podpisywania
załączników przez inną osobę, niż wymieniona powyżej, uprawnioną do
działania w imieniu Beneficjenta. Wówczas należy przedłożyć odpowiedni
dokument uprawniający do reprezentowania Beneficjenta, np. statut spółki,
umowa spółki, odpis KRS.



Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Pierwsza strona dokumentu:

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020",
w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo ze środków dotacji
celowej z budżetu Państwa, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać:
„oraz z budżetu Państwa".

„Ujęto we wniosku o płatność za okres od …” (data tożsama z datą we
wniosku Beneficjenta o płatność).



Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Druga strona dokumentu:

Numer umowy o dofinansowanie projektu.

Deklarowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w formie adnotacji
np. „Wydatek kwalifikowalny wynosi …. PLN”, jak również wydatków poza
projektem jeżeli występują w ramach faktury/dokumentu równoważnego.

Informacja o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej
dokumentu.

Opis faktury zawierający oświadczenie Beneficjenta w zakresie stosowania
procedur w sprawie udzielania zamówień:

• Beneficjenci stosujący ustawę PZP mają obowiązek na fakturze zamieścić
oświadczenie: „Wydatki poniesione są zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z … r. Nr … poz. …) na podstawie art. …. ust./pkt ….” -
wskazanie na zastosowany tryb np. przetarg nieograniczony lub na powód
wyłączenia przepisów ustawy.



Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

• Beneficjenci udzielający zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy PZP
mają obowiązek zamieszczania opisu: "Wydatki zostały poniesione zgodnie
z Wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień" oraz „Wartość
szacunkowa zamówienia wyniosła … zł”.

W zależności od wartości szacunkowej zamówienia i daty wszczęcia
postępowania dodatkowo należy zamieścić odpowiedni zapis zgodnie
z zapisami Podręcznika Beneficjenta.

 Oświadczenie, że zakupiony środek trwały jest nowy - dotyczy wyłącznie
faktur/dokumentów równoważnych dokumentujących zakup środków.



Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Opis dotyczący źródeł finansowania wydatków kwalifikowalnych
wynikających z opisywanej faktury, tj. „Wydatek kwalifikowalny wynikający
z niniejszej faktury nie został sfinansowany ze środków instrumentów
finansowych pochodzących z RPO WP, bądź innych programów
współfinansowanych ze środków UE”.

Informacja w zakresie źródeł finansowania wkładu własnego Beneficjenta
w przypadku, gdy pochodzi on z dotacji zewnętrznych, ze wskazaniem kwoty
dotyczącej wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowanych (jeżeli
występują).



Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

W przypadku, gdy wydatki kwalifikowalne są częściowo objęte i nieobjęte
pomocą publiczną należy zamieścić stosowny opis w tym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału
faktury/innego dokumentu księgowego na odwrocie, dopuszcza się możliwość
umieszczenia powyższych opisów na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do
faktury (spięty trwale z fakturą). W takim przypadku opis na odwrocie faktury
powinien zawierać przynajmniej: numer umowy, adnotację, że pozostałe
elementy opisu znajdują się w załączniku oraz z opisu załącznika powinno
wynikać jakiej faktury dotyczy.

Opisy faktur będące formą oświadczenia Beneficjenta powinny zostać
potwierdzone podpisem osób upoważnionych.

W przypadku dokonania zapłaty na podstawie faktury pro forma, a następnie
udokumentowania sprzedaży fakturą VAT, w Zestawieniu dokumentów, należy
wykazać tylko fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma należy dołączyć do
faktury VAT jako jej załącznik.



Faktury wystawione w walutach obcych

Na fakturach/dokumentach równoważnych należy umieścić:

kurs waluty wynikający z daty przeprowadzenia operacji zakupu (z podaniem
daty i numeru tabeli NBP),

kurs waluty po jakim została dokonana bądź wyceniona zapłata, stosowany
zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Beneficjenta oraz jego datę,

 równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów.

Kwalifikowalnym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę
wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na PLN. Faktury/inne równoważne
dowody księgowe oraz inne dokumenty składane wraz z wnioskiem
o płatność, a wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na
język polski przez jednostkę specjalizującą się w tłumaczeniu dokumentów
bądź osobę upoważnioną przez Beneficjenta. Tłumaczenie winno być
sporządzone w formie odrębnego dokumentu, a jego treść zaakceptowana
przez Beneficjenta.



Dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu,
wykonania prac, usługi 

W sytuacji, gdy przepisy prawa bądź zapisy umowy z wykonawcą/umowy
sprzedaży/zamówienia przewidują zamknięcie transakcji protokołem odbioru,
należy taki dokument przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność.

W pozostałych przypadkach należy zamieścić na opisie faktury adnotację
o odebraniu przez Beneficjenta urządzenia, wykonaniu usługi, wykonaniu
prac, potwierdzoną podpisem osoby odpowiedzialnej, np.: „Stwierdzam
wykonanie usługi…, Usługa została wykonana zgodnie z umową, itp.”.



Dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu,
wykonania prac, usługi 

Jeżeli umowa z wykonawcą przewiduje sporządzenie protokołu odbioru
końcowego po zakończeniu prac, wówczas stanowi on również obowiązkowy
załącznik do wniosku o płatność.

Protokół powinien być czytelnie podpisany, lub parafowany z imienną lub
firmową pieczątką przez wszystkie osoby upoważnione wskazane jako
członkowie komisji odbiorowej.



Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Ponoszenie wydatków w formie bezgotówkowej

Wyciąg bankowy, bądź inny dokument zbiorczo przedstawiający wykonane
operacje bankowe na rachunku Beneficjenta powinien zawierać:

• nazwę Beneficjenta,

• nr rachunku bankowego Beneficjenta, z którego ponoszony jest wydatek,

• nazwę dostawcy/wykonawcy i jego numer rachunku, zgodny
z dokumentem na podstawie którego dokonany został przelew,

• nr zapłaconej faktury/rachunku. W przypadku gdy dokument potwierdza
dokonanie przedpłaty, treść przelewu winna zawierać odniesienie do
numeru umowy/zamówienia, na podstawie którego dokonano przedpłaty
bądź nr faktury pro forma,

• kwotę przelewu.



Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Ponoszenie wydatków w formie bezgotówkowej

W sytuacji, gdy powyższy dokument nie zawiera wskazanych danych,
Beneficjent zobowiązany jest dołączyć inny, zawierający brakujące dane
i potwierdzający dokonanie płatności np. przelew bankowy, potwierdzenie
realizacji transakcji. Jeżeli przelew nie jest przedstawiony w postaci wydruku
komputerowego, lecz na blankiecie polecenia przelewu, wówczas dokument
powinien zawierać potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez bank.

Na wyciągu z rachunku bankowego zaleca się zaznaczyć pozycję, która odnosi
się do rozliczanej faktury/innego dokumentu księgowego.

W przypadku, gdy wskazana na wyciągu bankowym pozycja, obejmuje
zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także
inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części
dokumentu przedstawiającego dokonane operacje bankowe należy umieścić
stosowny zapis, np.: ”W kwocie …. znajduje się kwota …. stanowiąca wydatek
kwalifikowany w ramach projektu”.



Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Ponoszenie wydatków w formie bezgotówkowej

W przypadku, gdy wyciąg bankowy jest dokumentem bardzo obszernym,
IZ dopuszcza przedłożenie tylko pierwszej strony wyciągu z widoczną nazwą
posiadacza rachunku bankowego oraz numerem rachunku, stronę wyciągu
zawierającą rozliczaną operację oraz ostatnią stronę wyciągu.

Ponoszenie wydatków w formie gotówkowej

W sytuacji, gdy fakturę/inny dokument księgowy zapłacono gotówką,
potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub
potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki.

UWAGA! Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego:

Od 1.01.2017 r. - gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności przekracza 15 000 PLN.



Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

 w przypadku wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę
obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta,

 w przypadku wydatków dokonanych gotówką - datę faktycznego
dokonania płatności przez Beneficjenta,

 w przypadku zapłaty kartą kredytową - datę transakcji skutkującej
obciążeniem rachunku karty kredytowej,



Inne dokumenty

W przypadku rozliczenia kosztów amortyzacji środka trwałego:

polecenie księgowania potwierdzające wysokość odpisów
amortyzacyjnych obliczonych zgodnie z zasadami rachunkowości,

 tabela amortyzacyjna wraz z wyliczeniem kosztu kwalifikowanego
objętego danym wnioskiem o płatność (zgodnie z zasadami
rachunkowości),

oświadczenie beneficjenta, że zakup danego środka trwałego nie był
współfinansowany ze środków unijnych (dotyczy to sytuacji, w której
beneficjent nie może zrefundować kosztów zakupu).

Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do
okresu realizacji danego projektu. W przypadku, gdy środek trwały
wykorzystywany jest także do innych celów, kwalifikowana jest tylko ta
część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania
środka trwałego w celu realizacji projektu.



w przypadku rozliczania kosztów pośrednich (np. opłaty czynszowe,
opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie itp.), należy uwzględnić
koszty rzeczywiście poniesione i przedstawić uzasadnioną, rzetelną i
bezstronną metodologię kalkulacji kosztów.
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Zatrudnienie:

 na podstawie umowy o pracę – dokumentami potwierdzającymi poniesienie
wydatków są:

• lista płac, która może być sporządzana na dwa sposoby:

 zbiorczo dla wszystkich pracowników objętych wnioskiem w podziale na
miesiące (wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność jest wtedy
tabela nr 1),

 zbiorcza lista płac za okres, którego dotyczy wniosek w podziale na
pracowników (wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność jest wtedy
tabela nr 2).

W przypadku, gdy lista płac jest bardzo obszerna (wielostronnicowa) dopuszcza się
załączenie wyłącznie jej pierwszej i ostatniej strony oraz tej która dotyczy danych
pracowników (których koszty wynagrodzeń przedkładane są do refundacji).
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• wykaz pracowników (sporządzony np. w formie zestawienia
tabelarycznego zawierającego pracowników ujętych we wniosku o
płatność) z podanym ich wymiarem czasu pracy, kategorią kosztu i
stanowiskiem zajmowanym przy realizacji projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie,

• zakresy czynności pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

• karta czasu pracy w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu,

• umowy z pracownikami.

Inne dokumenty



 na podstawie umowy cywilno-prawnej - dokumentami potwierdzającymi
poniesienie wydatków są:

• rachunki (ponieważ rachunki są sporządzane zazwyczaj za okres miesiąca
indywidualnie na każdego pracownika załącznikiem do wniosku będzie
tabela nr 2),

UWAGA: zgodnie z art. 88. § 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnicy
wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować,

• wykaz pracowników (sporządzony np. w formie zestawienia
tabelarycznego zawierającego pracowników ujętych we wniosku o płatność
zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych) z podaniem
kategorii kosztu i stanowiskiem zajmowanym przy realizacji projektu
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

• umowy z pracownikami.

Należy również pamiętać by dane osobowe osób, których wynagrodzenie
podlega refundacji były zanonimizowane w sposób nieumożliwiający
przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do
określonej czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
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 Umowy oraz zakresy czynności osób zaangażowanych w realizację projektu,
należy dołączyć tylko do wniosku o płatność, w którym wydatek związany z
zatrudnieniem wystąpił po raz pierwszy. W przypadku kolejnych wniosków
zawierających wydatki na koszty osobowe, beneficjent ponownie nie przedkłada
tych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek zmian w ww. dokumentach
należy przedłożyć je do Instytucji Zarządzającej. Ponadto, do wniosków o
płatność, w przypadku rozliczania kosztów zatrudnienia, należy dołączyć wyciągi
z rachunku bankowego beneficjenta dokumentujące poniesienie całości
wydatków kwalifikowanych tj.:

• składek na ZUS (jeżeli zostały naliczone),

• zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

• wynagrodzenia netto pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

• innych np. składek na polisy z tytułu ubezpieczenia na życie, itp. (w
przypadku, gdy zostały poniesione).
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 Ponadto należy dołączyć Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 Pomocniczo na wezwanie IZ/IP, należy przedłożyć deklarację ZUS DRA oraz
imienne raporty miesięczne – np. druk ZUS RCA, RZA, RSA - pracowników
objętych wnioskiem.

Wyciągi bankowe dotyczące składek na ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych, składek na polisy z tytułu ubezpieczenia na życie, itp., powinny
mieć zamieszczony odpowiedni zapis dotyczący wysokości wydatku
kwalifikowalnego np.: „W kwocie…znajduje się kwota …, stanowiąca wydatek
kwalifikowalny w ramach projektu”.

W sytuacji, gdy praca będzie wykonywana na podstawie umowy cywilno-
prawnej należy pamiętać, iż wydatki związane z kosztami osobowymi powinny
być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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Oświadczenie potwierdzające lokalizację Beneficjenta

Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału
Beneficjenta jest obowiązkowe dla projektów objętych zasadami pomocy
publicznej i jest składane przez Beneficjenta wraz z pierwszym wnioskiem
o płatność.

Obowiązkowym załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest dokument
rejestrowy właściwy dla danego podmiotu.

Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Podręcznika Beneficjenta.





Dziękujemy za uwagę

Oddział rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów 
w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego

osi priorytetowej I RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3A, Rzeszów

Katarzyna Pytko
tel.: 017 747 61 11

dwp@podkarpackie.pl
k.pytko@podkarpackie.pl
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