
Załącznik nr 5.4 do umowy – Wzór wniosku o płatność 
 

 

 

 

     
 
 
 
 

 
 

Data wpływu wniosku:  

Podpis i pieczęć: 

Nr wniosku: 

 

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ  
 
1_WNIOSEK ZA OKRES: od............................ do..................................................... 
 
2_PROJEKT 

(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

(2) Priorytet: ................................................................................................. 

(3) Działanie: ............................................................................................ 

(4) Poddziałanie: …………………………………………………………………………………… 

(5) Nazwa projektu: ....................................................................................... 

(6) Nr umowy/decyzji:  ............................................... 

(7) Okres realizacji projektu od ................. do  .......................................... 

(8) Płatność: …………………………………………………………………………… 

(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ……………………………………………….. 

(10) Wnioskowana kwota (PLN): ………………………………………… 

 
3_NAZWA BENEFICJENTA: ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres siedziby: 
 
Ulica .......................................................................................................... 
Nr domu .................................................................................................... 
Nr lokalu .................................................................................................... 
Miejscowość ............................................................................................... 
Kod pocztowy ............................................................................................. 
 
Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność: 

(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji)  ………………..  

(9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) …………………………….. 
(10a) Dofinansowanie (PLN) …………………………. 

(10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) …………………………… 

(10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) …………………………… 

(10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ……………………………… 

 



A) w części dot. postępu finansowego 

Imię i nazwisko: ........................................................................................... 

telefon:......................... faks:....................... e-mail: .................................... 

B) w części dot. postępu rzeczowego 

Imię i nazwisko: ........................................................................................... 

telefon:......................... faks:....................... e-mail: .................................... 
 
 

 

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU 

 
 
 

Lp. Zadania/cele załoŜone we 
wniosku o dofinansowanie 

Wydatki określone we 
wniosku o 

dofinansowanie projektu 
(PLN) 

Wydatki poniesione  
w okresie 

rozliczeniowym (PLN) 

Wydatki 
kwalifikowalne od 
początku realizacji 

projektu (bez 
wydatków w 

obecnym okresie 
rozliczeniowym) 

(PLN) 

% realizacji 

 1 2 3 4 5=(3+4)/2 
1.1. Zadanie 1 (nazwa)     
1.1.1 … w tym  wydatki personelu     
1.2 Zadanie 2 (nazwa)     
1.2.1 ... w tym wydatki personelu      
2 wydatki pośrednie     
3. wydatki ogółem:     
3,1. w tym VAT     
3.2. w tym cross-financing     
3.3. w tym wkład niepienięŜny      
3.4 w tym objęte pomocą 

publiczną 
    

 

5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU 

 
Zadania załoŜone we wniosku o 

dofinansowanie 
Stan realizacji 

1 2 
zadanie 1 (nazwa) ...  
zadanie 2 (nazwa)...  
…  
 
6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem 
 
Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN) 

 1 2 
   

 suma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_KOREKTY FINANSOWE 



 

 
 

8_ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW 
 

Lp.                        Źródło w okresie rozliczeniowym 
(PLN) 

od początku  
realizacji projektu (PLN) 

1 Krajowe środki publiczne:    

2 - budŜet państwa   
3 - budŜet jednostek samorządu terytorialnego    
4 - inne krajowe środki publiczne   

4.1 - Fundusz Pracy   

4.2 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

  

5 Pozostałe źródła:   
5.1 - prywatne   

 suma:   

 
9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO** 
 

wkład własny (PLN) 

 

kwota 
dofinansowania 

(PLN) 
budŜet 
państwa 

budŜet 
jednostki 
samorządu 

terytorialnego 

inne 
krajowe 
środki 

publiczne  

wkład 
prywatny 

 

Ogółem 
(PLN) 

1. Całkowita wartość projektu       

2. Środki przekazane dotychczas 
beneficjentowi w formie zaliczki* 

   

 

   

3. Kwota dotychczas rozliczonych 
środków  

      

4. Kwota rozliczana niniejszym 
wnioskiem        

5. Procent rozliczenia  (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 

6. Kwota pozostająca do rozliczenia w 
kolejnym wniosku 

2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 

 *  w tym wysokość ostatniej transzy  
** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki 
 
 
Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie 
rozliczeniowym  …. (PLN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE 
 

Okres rozliczeniowy  Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) 

Lp. 

nr wniosku o 
płatność, w 

ramach którego 
wydatek został 

rozliczony 

nr dokumentu, 
którego dotyczy 

korekta  rodzaj wydatku 
niekwalifikowalnego 

data wykrycia 
korekty 

wyjaśnienie 
korekty 

wysokość  
korekty (PLN) 

źródło 
finansowania 

1.             

2.         

    suma:  



 od … do ...     
od … do ...     
od … do ...     
od … do ...     

 
 
11_PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOśENIA KOLEJNEGO 
WNIOSKU  
 

 

 
 
 
12_INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW / TRUDNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
PROJEKTU 
 

 
13_INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH 
 
Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty 
 
 Tak  Nie 
 
W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty naleŜy opisać, na czym polegały nieprawidłowości 
oraz wskazać podjęte działania naprawcze.   
 
 
 
 
 
 
14_Oświadczenie beneficjenta: 
 
Ja, niŜej podpisany, niniejszym oświadczam, Ŝe informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą,  
a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budŜetem projektu, zostały zapłacone 
oraz nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania 
nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

 
15_Załączniki: 
1. Zgodny z pkt 4 (kolumna 3) wniosku wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu 

potwierdzony przez osoby upowaŜnione lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 
ewidencji księgowej projektu / tabela „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki objęte wnioskiem”1 

2. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na 
rzecz osób lub instytucji. 

3. Wyciągi bankowe potwierdzające wydatki objęte wnioskiem 
4. Raporty kasowe (bez załączników)/podpisane przez beneficjenta zestawienia płatności 

gotówkowych potwierdzające wydatki objęte wnioskiem. 
 
Miejscowość:    Data:   Podpis (imię i nazwisko): 

…………………………………  …………………  ……………………………………… 

 

Załącznik nr 1  do wniosku o płatność 
            

                                                           
1 Do wyboru w zaleŜności od przyjętego w umowie sposobu rozliczania wydatków. 

 
 
 



            

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku 
            
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          
zadanie 1: (nazwa) 
        

1                       

2                       

  
 

Zadanie 1 ogółem w PLN       

          
zadanie 2: (nazwa) 
        

3                      

  
  

Zadanie 2 ogółem w PLN       

  
 

Koszty bezpośrednie ogółem w PLN       
          Koszty pośrednie*         

4                       
…                       
…                       
…                       
 Koszty pośrednie ogółem w PLN      

 OGÓŁEM KOSZTY w PLN      
            
Opracował: 

          
Zatwierdził:           
            
* w przypadku gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków   
            



 

Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL  Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

M – MęŜczyźni, K – Kobiety 

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) 
Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu 

1. Przepływ uczestników projektu 
Liczba osób, które: 

rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcie  przerwały udział w projekcie 
kontynuuj ą udział 

w projekcie na koniec okresu 
rozliczeniowego 

Okres 

K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Mr                   

Mp                   

      

Komentarz   

             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie 

Mr Mp Lp. Status osoby na rynku pracy 
K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Bezrobotni             
1 

w tym osoby długotrwale bezrobotne             

Osoby nieaktywne zawodowo             
2 

w tym osoby uczące lub kształcące się             

Zatrudnieni             

w tym rolnicy             

w tym samozatrudnieni             

w tym zatrudnieni  
w mikroprzedsiębiorstwach 

            

w tym zatrudnieni  
w małych przedsiębiorstwach 

            

w tym zatrudnieni  
w średnich przedsiębiorstwach 

            

w tym zatrudnieni  
w duŜych przedsiębiorstwach 

            

w tym zatrudnieni w administracji publicznej             

w tym zatrudnieni w organizacjach 
pozarządowych 

            

3 

w tym pracownicy w gorszym połoŜeniu             

Ogółem             

w tym członkowie mniejszości etnicznych i 
narodowych 

            

w tym migranci             

w tym osoby niepełnosprawne             

4 

w tym osoby z terenów wiejskich             

Komentarz   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 
i 55-64 lata 

Mr Mp 
L.p. Przedział wiekowy 

K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 osoby młode (15-24 lata)             

osoby w wieku starszym 
(55-64 lata)             

2 
w tym pracownicy w wieku 
starszym (55-64 lata)             

Komentarz   
 
 

4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie 

Mr Mp 
L.p. Wykształcenie 

K M Ogółem K M Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
podstawowe, gimnazjalne 
i niŜsze 

            

2 ponadgimnazjalne             

3 pomaturalne             

4 wyŜsze             

Komentarz   
 

5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie 

Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju  
objętych wsparciem Lp. Rodzaj przedsiębiorstwa 

Mr Mp 

1 2 3 4 

1 Mikroprzedsiębiorstwa 
    

2 Małe przedsiębiorstwa  
    

3 Średnie przedsiębiorstwa 
    

4 DuŜe przedsiębiorstwa 
    

5 Ogółem 
    

Komentarz 
  



6. Osiągnięte wartości wskaźników 

Wartość docelowa wskaźnika - wartość określona we wniosku o dofinansowanie ( jeŜeli nie określono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie wpisać "nie dotyczy") 
Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym 
Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu 
K - kobiety, M- męŜczyźni (wypełnić tylko w przypadku wsparcia dla osób) 
  

Mr Mp 
L.p. Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika K M Ogółem K M Ogółem 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/3)*100 

PRIORYTET I 

1 
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli 
swoje kwalifikacje 

                

2 
Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku 
udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje 

                

3 
Liczba instytucji publicznych słuŜb zatrudnienia, które uczestniczyły w projektach mających 
na celu wdroŜenie standardów usług 

                

4 
Liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych, 
mających na celu wdroŜenie standardów usług 

                

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie                 
- w tym młodzieŜ zagroŜona wykluczeniem społecznym (15-25 lat)                 
-  w tym więźniowie                 
- w tym osoby przebywające w zakładach poprawczych                 
- w tym Romowie                 

5 

- w tym osoby niepełnosprawne                 
.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 

PRIORYTET II 
1 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem                 

Liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych                 
2 

- w tym liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia                 

3 
Liczba sektorów (branŜ), dla których przeprowadzono analizę oczekiwanych efektów 
restrukturyzacji 

                

4 
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji (zmiany 
gospodarczej), którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 

                

5 
Liczba przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych na poziomie centralnym, 
którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu 

                

6 
Liczba konsultantów świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w 
akredytowanych instytucjach, którzy zostali objęci usługami doradczymi, szkoleniowymi lub 
innymi formami podwyŜszania kwalifikacji 

                



7 
Liczba osób naleŜących do kadry szkoleniowej, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w sposób 
prowadzący do uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu 

                

8 
Liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy 
skorzystali z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach 

                

9 
Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy 
opracowanych w ramach Priorytetu 

                

10 Liczba pielęgniarek i połoŜnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu                 
Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji, którzy ukończyli w ramach Priorytetu pełen cykl 
kursów w ramach realizacji programu specjalizacji 

                

- w tym onkolodzy                 
- w tym kardiolodzy                 

11 

- w tym lekarze medycyny pracy                 

12 
Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w 
sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach projektu 

                

13 
Liczba jednostek słuŜby zdrowia, posiadających akredytacje Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia 

                

14 
Liczba chorób zawodowych (wg jednostek chorobowych), dla których opracowano programy 
profilaktyczne i programy wspierające powrót do pracy 

                

15 
Liczba jednostek słuŜby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej ukończyli 
szkolenia z zakresu zarządzania w ramach Priorytetu  

                

16 
Liczba przedsiębiorstw które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych 
instytucjach 

                

17 Liczba przedsiębiorstw, które inwestowały w szkolenia pracowników dzięki wsparciu EFS                 
18 Liczba organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych, które otrzymały wsparcie                  
.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 

PRIORYTET III 
1 Liczba projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach Planu Działań                 
2 Liczba pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy zakończyli udział w projekcie                 

3 
Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru EWD 
(edukacyjnej wartości dodanej) 

                

4 
Liczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli (tj. szkół wyŜszych oraz kolegiów 
nauczycielskich), które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli 

                

5 
Liczba jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli, które otrzymały wsparcie w 
ramach projektu w celu uzyskania akredytacji 

                

6 
Liczba podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby 
rynku pracy   

                

7 
Liczba opracowanych i upowszechnionych innowacyjnych programów nauczania w zakresie 
przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych   

                

8 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uczestniczyli w trwających co najmniej dwa tygodnie staŜach i praktykach w 

                



przedsiębiorstwach w ramach projektu 

9 Liczba zawodów usystematyzowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji                 
.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 

PRIORYTET IV 
1 Liczba programów rozwojowych wdroŜonych przez uczelnie w ramach projektu                 

Liczba studentów, którzy ukończyli staŜe lub praktyki, wspierane z EFS w ramach projektu                 
2 - w tym liczba studentów, którzy ukończyli staŜe lub praktyki trwające co najmniej 3 

miesiące 
                

Liczba instytucji szkolnictwa wyŜszego, które wdroŜyły modele zarządzania jakością i 
kontroli jakości w ramach projektu 

                

- w tym publiczne instytucje szkolnictwa wyŜszego                  
3 

- w tym prywatne instytucje szkolnictwa wyŜszego                 

4 
Liczba uczelni oferujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku kierunków 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych 

                

5 
Liczba studentów I roku na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. 
szkolnictwa wyŜszego 

                

6 
Liczba absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych,  zamawianych 
przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŜszego 

                

7 
Liczba pracowników sektora B+R, którzy ukończyli szkolenie w zakresie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach 
projektu 

                

8 Liczba uczelni, które wdroŜyły programy rozwojowe                 
.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 

PRIORYTET V 
Liczba pracowników administracji publicznej, którzy ukończyli udział w projekcie                 
- w tym pracownicy administracji rządowej                 1 
- w tym pracownicy administracji samorządowej                 

2 
Liczba propozycji uproszczeń ustaw najistotniejszych w kontekście prowadzenia działalności 
gospodarczej 

                

3 
Odsetek dysponentów środków budŜetowych państwa, którzy byli objęci wsparciem  
w zakresie przygotowania i wdroŜenia wieloletniego planowania budŜetowego w ujęciu 
zadaniowym 

                

Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy 
standardów zarządzania w podziale na: 

                

- urzędy administracji rządowej                 
* w tym ministerstwa i urzędy centralne                 
* w tym urzędy wojewódzkie                 
- urzędy marszałkowskie                 

4 

- urzędy powiatowe                 



- urzędy gmin                 
5 Liczba utworzonych dzięki wsparciu z EFS punktów obsługi interesantów w sądach                 

Liczba pracowników sektora wymiaru sprawiedliwości, którzy ukończyli udział  
w projekcie 

                

- w tym pracownicy sądów i prokuratur oraz aplikanci sędziowsko-prokuratorscy                 
6 

- w tym sędziowie orzekający w wydziałach gospodarczych  
i upadłościowo - naprawczych sądów oraz asystenci sędziów  
orzekających w wydziałach gospodarczych i upadłościowo – naprawczych 

                

Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie                 
- w tym liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych                 7 
- w tym liczba przedstawicieli partnerów społecznych                 

8 
Liczba instytucji działających na rzecz organizacji pozarządowych, które były objęte 
wsparciem 

                

9 
Liczba powiatów, na terenie których wdroŜono programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego 

                

10 
Liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, które były objęte wsparciem w 
zakresie budowania ich potencjału 

                

.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 
PRIORYTET VI 

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie                 
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata                  
- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie                 
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych                 
- w tym liczba osób niepełnosprawnych                  
- w tym  liczba osób z terenów wiejskich                 
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata                  

1 

- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania                  

2 
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach 
realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku 
pracy  

                

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej                  

- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata                  
- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych                  
- w tym liczba osób niepełnosprawnych                  
- w tym liczba osób z terenów wiejskich                  

3 

- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata                  

4 
Liczba osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach projektu 
w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania jako bezrobotne 

Nie dotyczy               

5 Liczba utworzonych miejsc pracy w  ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej  

Nie dotyczy               



- w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata Nie dotyczy               
- w tym przekazanych osobom niepelnosprawnym Nie dotyczy               
- w tym przekazanych osobom bezrobotnym Nie dotyczy               
- w tym przekazanych osobom z terenów wiejskich Nie dotyczy               
- w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata Nie dotyczy               

.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 
PRIORYTET VII 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach 
dotyczących aktywnej integracji  

                
1 

- w tym osoby z terenów wiejskich                 

2 
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach 
realizowanych projektów 

                

3 
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się 
aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie 
pozaszkolnym 

                

4 Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie                 

5 
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach 
projektu 

                

6 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS                 
7 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej                  
.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 

PRIORYTET VIII 

1 
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 
(projekty o charakterze regionalnym) 

                

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych                 
2 

- w tym liczba osób w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia                 

3 
Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i 
zarządzania zmianą 

                

4 
Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w 
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 

                

5 Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym                 
Liczba osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach praktycznych                 
- w tym liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych                 6 
- w tym liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach                  

7 
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności 
gospodarczej typu spin off lub spin out 

                

8 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe                 

9 
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach 
projektu  

                

.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 
PRIORYTET IX 



1 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu                 
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe 

                

- w tym na obszarach miejskich                 
2 

- w tym na obszarach wiejskich                 
3 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdroŜyły programy rozwojowe                 

4 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z 
przedsiębiorstwami w zakresie wdraŜania programów rozwojowych  

                

5 
Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu 
ustawicznym w ramach projektu 

                

Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w 
tym: 

                

- w tym nauczyciele na obszarach wiejskich                 
6 

- w tym nauczyciele kształcenia zawodowego                 

7 
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w róŜnych formach edukacji przedszkolnej 
na obszarach wiejskich 

                

8 Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach projektu                 

9 
Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w 
staŜach i praktykach w ramach projektu 

                

.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie                 
Komentarz   

          
Data:         
Pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej:         



Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatn ość 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL. Wniosek przedkładany 
jest celem: 

rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta; 

rozliczenia   wydatków   poniesionych   przez   pozostałych   beneficjentów   (w   tym   np.   Instytucje 
Pośredniczące), którzy sami zapewniają środki na realizację projektu; 

rozliczenia wydatków w ramach pomocy technicznej PO KL. 

Uwaga! Płatność pierwszej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do 
niej harmonogramu płatności. Z uwagi na powyŜsze, beneficjent nie składa wniosku o płatność w celu otrzymania 
pierwszej płatności. 

Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z poniŜszą instrukcją z pominięciem pól oznaczonych szarym kolorem, które 
wypełnia instytucja przyjmująca wniosek. Nie dotyczy to tabeli 4 i 9, w której pola oznaczone szarym kolorem to 
pola niewypełnione w tabeli ani przez beneficjenta ani przez instytucję weryfikującą wniosek. 

Wniosek składany jest zgodnie z przyjętym w umowie o dofinansowanie projektu harmonogramem płatności. 

W odpowiednich polach, naleŜy wypełnić wniosek zgodnie z następującymi wskazówkami, o ile ich uzupełnienie 
nie będzie dokonywane automatycznie przez aplikację internetową: 

(1_) NaleŜy wpisać okres za jaki składany jest wniosek. Powinien być to okres zgodny z harmonogramem 
płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Zasadniczo we wniosku za dany okres powinny być 
wykazywane wydatki poniesione przez beneficjenta w tym okresie. 

Uwaga: w uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone w terminie 
róŜnym od okresu za jaki składany jest wniosek. Dotyczy to równieŜ wydatków, które zostały zapłacone po 
okresie realizacji projektu, ale dotyczą zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji projektu. Okresy 
poszczególnych wniosków o płatność składanych w ramach projektu nie powinny na siebie zachodzić. 

(2_(2)) NaleŜy wpisać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. 

(2_(3)) NaleŜy wpisać Działanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. 

(2_(4)) NaleŜy wpisać Poddziałanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. W 
przypadku gdy w ramach danego Działania nie przewiduje się Poddziałań, naleŜy wpisać „nie dotyczy". 

(2_(5)) NaleŜy wpisać tytuł projektu, w ramach którego składany jest wniosek o płatność. 

W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy technicznej, naleŜy wskazać zatwierdzony Roczny Plan 
Działań Pomocy Technicznej. 

(2_(6)) NaleŜy wpisać numer umowy o dofinansowanie projektu / decyzji o dofinansowanie projektu zgodny z 
KSI. 

(2_(7)) NaleŜy wpisać okres realizacji projektu określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy technicznej, naleŜy wpisać okres realizacji Rocznego Planu 
Działania Pomocy Technicznej. 

(2_(8)) Płatno ść 

W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry w formie dotacji rozwojowej, po czym rozlicza w 
kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki (dotyczy to równieŜ projektów systemowych 
powiatowych urzędów pracy) naleŜy wskazać „płatność zaliczkową". 

W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budŜetowymi, 
finansującymi projekt ze środków zabezpieczonych w budŜecie danej jednostki, wniosek słuŜy jedynie rozliczeniu 
dokonanych wydatków. W związku z powyŜszym naleŜy wpisać „nie dotyczy". Dotyczy to równieŜ rozliczania 
wydatków w ramach pomocy technicznej. 



(2_(9)) Kwota wydatków kwalifikowalnych obj ętych wnioskiem:  

NaleŜy wskazać wartość wydatków rozliczanych danym wnioskiem. Kwota powinna być zgodna z wartością 
wskazaną w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 „wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN)" w wierszu 
„wydatki ogółem". 

(2_(10)) Wnioskowana kwota:  

Pole wypełniane jest jedynie wówczas gdy beneficjent zaznaczył w pkt (2_(8)) „płatność zaliczkowa". W takim 
przypadku naleŜy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10_) wniosku (pierwszy wiersz kolumny „Planowana 
kwota wnioskowana"). 

W pozostałych przypadkach, naleŜy wpisać „0". 

(3_) NaleŜy podać dane osób uprawnionych ze strony beneficjenta do sporządzenia wniosku ze wskazaniem 
osoby wypełniającej część wniosku dotyczącą postępu finansowego (3 A_) oraz postępu rzeczowego (3 B_). 
Powinny być do zatem dane osób do kontaktu, które sporządzały wniosek i które będą w stanie udzielić 
wyjaśnień, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucję weryfikującą wniosek. 

(4_) Postęp finansowy realizacji projektu.  

Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne (łącznie z wkładem własnym) poniesione w ramach projektu w 
danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu. 

Kolumna 1  - naleŜy nazwać zadania realizowane w ramach projektu, przy czym powinny być one zgodne z 
zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy 
technicznej, jako zadanie naleŜy wskazać poszczególne Plany Działania (Kontroli, Szkoleń, itp.), przy czym w 
przypadku Pomocy technicznej nie są uzupełniane wiersze „wydatki personelu", „wydatki pośrednie", „wkład 
niepienięŜny" oraz „w tym objęte pomocą publiczną". 

Kolumna 2  - naleŜy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie projektu 
powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepienięŜnego, wydatków pośrednich, 
cross-financingu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; w przypadku VAT nie jest 
wpisywana Ŝadna wartość, z uwagi na jej brak we wniosku o dofinansowanie projektu. NaleŜy równieŜ 
wyszczególnić wydatki personelu w ramach kaŜdego zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 
dofinansowanie projektu. 

W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy technicznej naleŜy wskazać wydatki zgodne z 
zatwierdzonymi Planami Działań wskazanymi w poszczególnych zadaniach. 

W przypadku projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w Poddziałaniu 6.1.3 oraz ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 w kolumnie 2 naleŜy w 
pierwszym roku realizacji projektu systemowego wykazać dane wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. 
Niemniej jednak w kolejnych latach budŜetowych do wydatków wynikających z zatwierdzonego wniosku o 
dofinansowanie projektu na kolejne lata budŜetowe dodawane są wydatki zatwierdzone przez Instytucję 
WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) / Instytucję Pośredniczącą wykazane w rocznym bilansie 
realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne). 

Kolumna 3  - naleŜy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność (w przypadku wydatków 
bezpośrednich wydatki powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność - pkt (15_): 
wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez osoby upowaŜnione lub 
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ewidencji księgowej projektu / tabela „Zestawienie dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem"; natomiast w przypadku wydatków pośrednich: 

- rozliczanych ryczałtem - powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu wydatków 
pośrednich w stosunku do rozliczanych wydatków bezpośrednich; 

- dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków - zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku 
o płatność/wydrukiem z komputerowego systemu księgowego). 

Kolumna 4  - naleŜy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w 
kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji 
wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. 

Kolumna 5  - procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2. 

(5_) Postęp rzeczowy realizacji projektu.  



NaleŜy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w pkt 4.1.1 zatwierdzonego 
wniosku o dofinansowanie projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o 
płatność. W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy technicznej naleŜy opisać stan realizacji 
poszczególnych zadań rozumianych jako Plany działań (np. kontroli, szkoleń, wdraŜania) z wyszczególnieniem 
podpunktów (np. informacji i promocji). 

(6_) Uzyskany przychód w okresie obj ętym wnioskiem  

NaleŜy wskazać kaŜdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem 
(przychodem będą w szczególności opłaty za udostępnianie kserokopiarki, sprzedaŜ określonych usług/towarów 
wytworzonych w ramach realizowanego projektu, itp.). Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku 
wyodrębnionym na potrzeby projektu. Następnie naleŜy wskazać sumę ogółem uzyskanego przychodu w okresie 
objętym wnioskiem. 

W przypadku rozliczania wydatków w ramach Pomocy technicznej tabela nie jest wypełniana. 

(7_) Korekty finansowe  

W kolejnych kolumnach tabeli (wypełnianej przez beneficjentów w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność 
wydatków wykazanych w złoŜonych juŜ wcześniej i rozliczonych przez właściwą instytucję wnioskach o płatność) 
naleŜy wykazać nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, 
nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku gdy jest to moŜliwe naleŜy podać równieŜ 
liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia 
korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane 
wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta za niekwalifikowalne. 

(8_) Źródła sfinansowania wydatków  

NaleŜy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz 
narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych 
przez beneficjenta „Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność". 

W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dotację rozwojową w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie 
wydatki naleŜy wykazać w wierszu „budŜet państwa". W przypadku gdy dotacja rozwojowa nie stanowi 100% 
wartości projektu, naleŜy w wierszu „budŜet państwa" wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych 
z dotacji rozwojowej. 

W przypadku projektów finansowanych w całości z funduszy celowych, naleŜy wskazać odpowiednią wartość 
wydatków poniesionych w wierszach „Fundusz Pracy" (w przypadku Poddziałania 6.1.3) oraz „Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" (w przypadku Poddziałania 1.3.6). 

W przypadku wnoszenia do projektu wkładu własnego, beneficjent wskazuje wydatki w odpowiedniej wysokości 
w zaleŜności od źródła ich sfinansowania (np. budŜet JST, Fundusz Pracy (w przypadku w szczególności 
Poddziałania 7.1.1), PFRON (w przypadku Poddziałania 7.1.2). 

(9_) Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu włas nego  

Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego wypełniane jest wyłącznie w przypadku przekazywania 
środków na realizację projektu w formie zaliczki. Tabelę naleŜy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania 
oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie „ogółem" naleŜy zsumować 
wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. 

(1) Całkowita wartość projektu - naleŜy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu / 
wydaną decyzją o dofinansowaniu projektu; w przypadku gdy w ramach projektu przewidziany jest 
wkład własny naleŜy wskazać wartości tego wkładu w odpowiednich kolumnach zgodnie z zawartą 
umową o dofinansowanie / wydaną decyzją. 

(2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki - łączna kwota otrzymanych przez 
beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzania wniosku wraz z ostatnią transzą; w 
przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, naleŜy wpisać wysokość otrzymanych transz 
według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku. W przypadku wkładu własnego pola nie 
są wypełniane. 

(3) Kwota dotychczas rozliczonych środków - łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych 
w złoŜonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach projektu (zgodnie z przekazanymi przez 
instytucję weryfikującą wniosek informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za poprzednie 
okresy rozliczeniowe); w pozycji tej nie uwzględnia się kwoty, która rozliczana jest danym wnioskiem; w 
przypadku rozliczania projektu przewidującego wkład własny naleŜy dokonać odpowiedniego rozbicia na 



dotychczas rozliczone wydatki sfinansowane z kwoty dofinansowania oraz poszczególnych źródeł 
wkładu własnego. 

(4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem - naleŜy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8_) wniosku 
w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny (w przypadku gdy jest wnoszony do projektu); 

(5) Procent rozliczenia - naleŜy podzielić odpowiednie wiersze tabeli, zgodnie z wzorem wniosku o płatność 
(w przypadku kwoty dofinansowania procent rozliczenia dokonywany jest w stosunku do kwoty środków 
otrzymanych w ramach zaliczki; w przypadku wkładu własnego procent rozliczenia wyliczany jest w 
odniesieniu do zakładanego w umowie wkładu własnego; w przypadku kolumny „ogółem" procent 
rozliczenia wyliczany jest w stosunku do całkowitej wartości projektu); 

(6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku - naleŜy sumę wiersza 3 (kwota środków 
dotychczas rozliczonych) i wiersza 4 (kwota rozliczana niniejszym wnioskiem) odjąć: 

a. w przypadku kolumny „kwota dofinansowania" - od wiersza 2 (środki przekazane dotychczas 
beneficjentowi w formie zaliczki); 

b. w przypadku kolumn w ramach „wkładu własnego" oraz kolumny „ogółem" - od wiersza 1 
(całkowita wartość projektu). 

Dodatkowo w przypadku gdy zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie odsetki bankowe pomniejszają kolejną 
transzę w ramach projektu lub podlegają zwrotowi, naleŜy wskazać wysokość narosłych odsetek bankowych na 
rachunku projektu w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. 

(10_) Harmonogram płatno ści na kolejne okresy rozliczeniowe.  

Jako okresy rozliczeniowe w pkt (10_) naleŜy rozumieć okresy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie 
płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu / zatwierdzonym Rocznym Planie Działania Pomocy 
Technicznej. 

W kolumnie Planowane wydatki naleŜy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie 
beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, 
aŜ do zakończenia realizacji projektu / do końca realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej. 

Kolumnę Planowana kwota wnioskowana beneficjent wypełnia zgodnie z harmonogramem płatności załączonym 
do umowy o dofinansowania projektu. Beneficjent moŜe jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu 
podając nowe kwoty w pkt (10_) wniosku, przy czym instytucja dokonuj ąca weryfikacji wniosku mo Ŝe 
zmiany te odrzuci ć. 

(11_) Planowany przebieg realizacji projektu do cza su zło Ŝenia kolejnego wniosku  

W punkcie tym naleŜy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu (w przypadku pomocy technicznej -
Planów Działań) do czasu złoŜenia kolejnego wniosku o płatność. 

(12_) Informacja na temat problemów / trudno ści zwi ązanych z realizacj ą projektu  

Punkt ten naleŜy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu / zadań w ramach pomocy technicznej. 
NaleŜy tu opisać istotę problemów i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym beneficjent wyjaśnia równieŜ 
przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu / od 
harmonogramu realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej. 

(13_) Informacja na temat zgodno ści realizacji projektu z zasadami polityk wspólnoto wych  

Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie naleŜy wskazać, czy realizowany projekt / zadania w ramach pomocy 
technicznej jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w 
umowie/decyzji o dofinansowanie. Dotyczy to zatem następujących zagadnień: 

> rozwój lokalny, 

> rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

> zrównowaŜony rozwój, 

> innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa, 

> równość szans. 

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) naleŜy opisać w kilku zdaniach, na czym 
polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie naleŜy uwzględnić wyniki 
kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE. 

(14_) Oświadczenie beneficjenta  



Beneficjent przedkładając właściwej instytucji wniosek do weryfikacji, jednocześnie oświadcza przed nią, Ŝe 
„informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z 
zatwierdzonym budŜetem projektu oraz zostały zapłacone." W przypadku złoŜenia nieprawdziwego oświadczenia 
beneficjent ponosi odpowiedzialność karną na podstawie art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania 
nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

(15_) Załączniki  

Załącznik 1:  
Zgodny z pkt 4 (kolumna 3) wniosku wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez 
osoby upowaŜnione lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ewidencji księgowej projektu / tabela 
„Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem" (do wyboru - zgodnie z 
umową o dofinansowanie projektu). 

Załącznik 2:  
Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub 
instytucji. Wzór załącznika 2 stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL stanowiącego część 
systemu realizacji PO KL. 

Załącznik 3:  
Wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające poniesienie wydatków 
ujętych we wniosku beneficjenta o płatność. W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca dopuści taką moŜliwość, 
zamiast wyciągów bankowych, beneficjent moŜe załączać zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące 
historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem). 

Załącznik 4:  
W przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych 
(bez załączników) lub podpisane przez beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych objętych wnioskiem o 
płatność (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

Dodatkowo - zgodnie z umow ą o dofinansowanie projektu - beneficjent zobowi ązany jest do 
przekazania wraz z wnioskiem o płatno ść informacji o wszystkich uczestnikach projektu zgod nie z 
zakresem informacji okre ślonym przez ministra wła ściwego ds. rozwoju regionalnego; informacje 
te przekazywane s ą w formie elektronicznej.  

Ad. 1. Tabela „Zestawienie dokumentów potwierdzaj ących poniesione wydatki obj ęte wnioskiem" 
(do wyboru)  

Dokumenty księgowe naleŜy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeŜeli koszty te rozliczane są na podstawie 
rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki w ramach kaŜdego zadania naleŜy podsumować. Jednocześnie, 
suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w 
odniesieniu do danego zadania w pkt (4_) wniosku. 

Kolumna 1 - numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu 
niepienięŜnego/amortyzacji 

Kolumna 2 - numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi 
rachunkowe 

Kolumna 3 - data wystawienia dokumentu 

Kolumna 4 - data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego; w przypadku 
wkładu niepienięŜnego pole nie jest wypełniane 

Kolumna 5 - nazwa towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w dokumencie księgowym; jeŜeli 
wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury 
objęte są identyczna stawką VAT, moŜliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z 
dokumentu księgowego (w przypadku wystąpienia róŜnych stawek, pozycje z faktury naleŜy pogrupować według 
stawek VAT) 

Kolumna 6 - naleŜy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu, poprzez zaznaczenie „T" (tak) lub „N" (nie) 

Kolumna 7 - kwota dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym 



Kolumna 8 - kwota dokumentu netto (róŜnica pomiędzy wartościami w kolumnie 7 i 8 moŜe wynikać wyłącznie z 
podatku VAT) 

Kolumna 9 - kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 7 

Kolumna 10 - kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 9, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. 
W przeciwnym razie naleŜy wpisać „0". 

Kolumna 11 - naleŜy wskazać źródło finansowania wydatku: „BP" (budŜet państwa), „JST" (budŜet jednostek 
samorządu terytorialnego), „FP" (Funduszu Pracy), „PFRON" (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych), „prywatne", „inne". W przypadku gdy dany wydatek został poniesiony z kilku źródeł naleŜy 
go wykazać w osobnych wierszach podając w kolumnie 9 wartość wydatku sfinansowaną z danego źródła. 

Ad. 2. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wspa rcia  

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 zawarta jest w dokumencie „Zasady systemu sprawozdawczości w ramach 
PO KL". 
 
 


