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Katowice, 17.09.2014 r.



Termin złożenia wniosku o płatność określa 7 pkt 1 umowy 

przyznania pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez 

pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta ,

bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd 

Województwa, wniosek o płatność wraz z wymaganymi 

dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur lub dokumentów 

o równoważnej wartości dowodowej  wraz z dowodami zapłaty, 

w następujących terminach:  po zakończeniu realizacji całości 

operacji 

– w terminie od dnia np. 01.06.2014 do dnia  30.06.2014

Termin złożenia wniosku
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aktualny formularz wniosku oraz instrukcję wypełniania 

wniosku należy pobrać ze  strony

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

www.prow.slaskie.pl

Formularz wniosku

3

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013/dla-malych-projektow-dla-operacji-ktore-nie-kwalifikuja-sie-do-wsparcia-w-ramach-dzialan-osi-3-ale-przyczyniaja-sie-do-osiagniecia-celow-tej-osi/formularz-wniosku-o-platnosc-dzialanie-413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-dla-malych-projektow.html
http://www.prow.slaskie.pl/


Od dnia 03.10.2011 r. wprowadzono nowe wnioski o płatność w

wersji 5z dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”;

Od dnia 03.10.2011 r. wprowadzono nowe wnioski o płatność w wersji

4z dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
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Procedura przyjęcia wniosku

 O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego 

złożenia w UM. 

 Pracownik UM stempluje oryginały faktur lub dokumenty o 

równoważnej wartości dowodowej pieczątką „Przedstawiono do 

refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007- 2013”, które po skopiowaniu i poświadczeniu kopii 

za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi 
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

(EFRROW) w ramach działania Odnowa i rozwój wsi/Podstawowe usługi (…) objętego PROW 2007-2013,

Projekt realizowany w ramach Umowy przyznania pomocy nr ………………. z dnia ……………………………

Data i podpis osoby sprawdzającej pod względem merytorycznym…………………………….………………….

Data i podpis osoby sprawdzającej pod względem formalno-rachunkowym……………………….……………..

Zatwierdzono do wypłaty……………………………………………………………………………………………

Pozycja nr …… z Faktury nr ………. na kwotę ………… zł dotyczy pozycji nr ………. z zestawienia rzeczowo-

finansowego

Kwota kosztów kwalifikowalnych:…………….

Wydatek wyłączony z obowiązku stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opis faktury
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Dowody zapłaty 
Z wnioskiem o płatność należy przedstawić do UM oryginały dowodów zapłaty, które po

skopiowaniu i poświadczeniu ich kopii za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone

Beneficjentowi.

Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być: 

 wyciąg bankowy, lub inny dokument potwierdzający dokonanie płatności;

 zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta; zawierające wartości i 

daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku;

 polecenie przelewu potwierdzone przez bank;

 wydruk z systemu e-bankowości.

 Uwaga: 

 przedstawione dowody zapłaty powinny umożliwiać identyfikację faktury i 

dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, którego wpłata dotyczy oraz 

ustalenie wysokości i dat poszczególnych wpłat;

 Beneficjent, który składa jako dowód zapłaty, wydruk z bankowości elektronicznej, 

zobligowany jest do obowiązkowego złożenia w UM zaświadczenia lub kopii umowy 

o korzystaniu z bankowości elektronicznej. 
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Umowy z dostawcami/wykonawcami

Do wniosku o płatność należy dołączyć umowy/ zamówienia, na 

podstawie których wystawione zostały przedstawione do refundacji 

faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej.
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Wyjaśnienie zmian (zał. nr 4)

Uzasadnienie zmian należy przygotować w formie odrębnego

dokumentu w sytuacji, gdy faktycznie poniesione koszty

kwalifikowalne są niższe lub wyższe o więcej niż 10% dla działania

Odnowa i rozwój wsi, a wyższe o więcej niż 10% dla działania

Podstawowe usługi, od zaplanowanych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym załączonym do umowy.

O konieczności przygotowania uzasadnienia informuje kolumna 12

(odchylenia) dla działania Odnowa i rozwój wsi, kol. 10 dla

działania Podstawowowe usługi, z zestawienia rzeczowo-

finansowego wniosku o płatność.
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ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO 

ORGANU O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

 złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem

przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika

z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki

obowiązek wraz z :

 Oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia

zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł

sprzeciwu, lub

 Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu,

w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu robót

budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni.
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Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, 

jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek   w wydanym pozwoleniu na 

budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami 

Dokument ten powinien być dołączony do wniosku, w ramach którego

występują zadania, które zostały zakończone oraz dla których z

odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na

użytkowanie obiektu budowlanego.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane także, jeżeli

przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

! Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego często jest

pozbawione klauzuli potwierdzającej ostateczność decyzji.
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Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn 

i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót 

budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych

 Wymagane dla robót budowlanych.

 Protokoły te powinny zostać sporządzone odrębnie do każdej

faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej.

 Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac powinny być

sporządzone w układzie elementów scalonych, aby była możliwa

identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do

poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo -finansowego

operacji, stanowiącego załącznik do umowy.
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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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KOSZTORYS RÓŻNICOWY

Wszelkie zmiany stanu faktycznego nie wykazane w kosztorysie

różnicowym, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji

operacji, będą podstawą do dokonania korekty kosztów

kwalifikowalnych, co może skutkować obniżeniem kwoty pomocy.

Uwaga: 

Niezrealizowane elementy korygowane będą wg cen z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku umowy ryczałtowej według cen z

kosztorysu inwestorskiego.
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Projekt budowlany

 Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu 

budowlanego (np. zmiany wynikające z zapytań 

oferentów/wykonawców) są integralną częścią projektu. 

Beneficjent zobowiązany jest poinformować SW o tych 

zmianach. 

 W przypadku wystąpienia zmian w projekcie 

budowlanym należy dostarczyć projekt wraz z 

naniesionymi zmianami.
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 Wnioskowane (bądź wprowadzone) zmiany w realizacji operacji 

będą rozpatrywane przez SW w następujących płaszczyznach: 

 1) dopuszczalności i prawidłowości w odniesieniu do przepisów 

ustawy o zamówieniach publicznych, zwłaszcza art. 140 ust. 3. i art. 

144 (czy proponowane zmiany nie stoją w sprzeczności z 

przepisami ustawy prawo zamówień publicznych); 

 2) wpływu na cel operacji (czy proponowane zmiany nie wpłyną na 

zmianę lub możliwość osiągnięcia celu operacji); 

 3) wpływu na zachowanie standardów jakościowych operacji (czy 

proponowane zmiany nie pogorszą standardów jakościowych 

inwestycji); 

 4) poprawności dokumentów i uzasadnienia zmian (czy dołączono 

stosowne dokumenty: protokoły konieczności, wpisy do książki 

budowy, decyzje, uzasadnienia itp.); 

 5) konieczności zmian w umowie o przyznanie pomocy (czy 

istnieje konieczność sporządzenia aneksu do umowy). 
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Interpretacja indywidualna wymagana dla kościołów 

lub innych związków wyznaniowych 

Beneficjent , który nie prowadzi działalności gospodarczej i złożył

do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o

kwalifikowalności VAT oraz wykazał VAT w kosztach

kwalifikowanych musi uzyskać interpretację indywidualną.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej VAT należy wysłać

na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku – Białej

Ul. Trauguttaa 2a

43-300 Bielsko – Biała

Tel: 33/ 819 84 00
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Uwaga:

Należy pamiętać o tym, aby wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 

złożyć do Izby Skarbowej w Bielsku – Białej przed złożeniem wniosku o 

płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu może wydłużyć się nawet do trzech 

miesięcy.
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Pożyczki/ dotacje / dofinansowania
Dokumentami potwierdzającymi przyznanie dotacji/dofinansowania dla 

działania Odnowa i rozwój wsi są :

- środki z Funduszu Kościelnego,

- Program Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub

- środki będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i 

sportu i ministra właściwego do spraw turystyki,

- środki jednostki samorządu terytorialnego zgodnego z przepisami o finansach 

publicznych

Dokumentami potwierdzającymi przyznanie dotacji/dofinansowania dla 

działania „Podstawowe usługi” są:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub

- wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub,

- jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych
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Pożyczki/ dotacje / dofinansowania

Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania powinny

określać: formę, kwotę i cel dofinansowania oraz sposób ich rozliczania.

Dofinansowanie mające formę dotacji, nie może kwotowo przekraczać

wysokości wkładu finansowego wykazanego przez Beneficjenta jako własny

- w przypadku dotacji przekraczającej kwotę wkładu własnego konieczna

będzie korekta kwoty do refundacji w części pokrywającej się z

dofinansowaniem unijnym.

W przypadku korzystania z pożyczki - po całkowitej spłacie należy

dostarczyć dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu pożyczki.

W opisie sposobu rozliczenia środków należy uwzględnić wszystkie kwoty

i źródła dofinansowania w celu wyeliminowania podejrzenia wystąpienia

podwójnego finansowania
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Załącznik potwierdzający fakt posiadania rachunku 

bankowego przez beneficjenta (zał. nr 18)

Dokumentem może być: 

Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące 

rachunek bankowy Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek 

prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na rzecz Beneficjenta lub jego 

pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał

Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową na prowadzenie rachunku 

bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer 

rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki 

finansowe – kopia 

Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, świadczący o 

aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku 

bankowego, nazwisko/nazwę właściciela, (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi 

finansowymi) – oryginał lub kopia 

(niektóre banki pobierają opłaty za wydanie zaświadczenia)
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zał. 20. Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji należy załączyć na formularzu

pobranym ze strony

http://www.prow.slaskie.pl

Działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Podstawowe usługi

 Sprawozdanie z realizacji operacji należy przedstawić w formie

papierowej na aktualnym formularzu w wersji 10z.
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Najczęściej popełniane błędy przy 

sporządzaniu wniosku o płatność
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•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 lub 
poniesienia kosztów ogólnych, do- faktyczny dzień złożenia 

wniosku o płatność w UM, bądź ostatni dzień określony 
umową). 
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Wniosek o płatność 

 18. 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: 

-Niedokładnie wpisane numery dokumentów księgowych, różniące 

się od tych na dokumentach źródłowych. 
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Wniosek o płatność 

 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 …” 

 Brak możliwości zweryfikowania wpisanego przez 

Beneficjenta numeru księgowego, gdyż nie zostaje on 

umieszczony na dokumencie źródłowym. 
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Wniosek o płatność 
 Niepełna nazwa Wystawcy widniejąca na dokumencie księgowym. 

Niedokładna nazwa towaru/usługi 

 niezgodna z dokumentem źródłowym (w przypadku 

numerowanych pozycji zaleca się wpisywanie ich, 

zamiast nazwy usługi/towaru). 

27



Wniosek o płatność

 Sekcja VI. Zestawienie rzeczowo-finansowe z 

realizacji operacji: 

• Przy wnioskach 2-etapowych Beneficjent nie uwzględnia 

całego zakresu rzeczowego , tak jak w harmonogramie 

będącym załącznikiem do umowy przyznania pomocy. 
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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) 
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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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Załączniki składane … 

Umowa o korzystanie z bankowości elektronicznej 

w przypadku polecenia przelewu będącego 

wydrukiem elektronicznym, nie posiadającym 

stempla bankowego.
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Załączniki składane… 

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. 
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Dziękuję za uwagę

Referat autoryzacji płatności PROW

Wydział Terenów Wiejskich

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego
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