
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zasady dokumentowania wydatków 
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Spotkanie informacyjne dotycz ące zasad dokumentowania 
wydatków  w Działaniu 1.15 Wsparcie kooperacji prze dsiębiorstw

Szczecin 16 lipca 2018 r.

10:30 - 11:15 Dokumentowanie wydatków we wnioskach o płatność
11:15 - 11:30 Przerwa
11:30 - 12:15 Kompendium udzielania i dokumentowania zamówień

Omówienie specyficznych aspektów związanych z 
rozliczaniem projektów w Działaniu 1.15

12:15 -12:45 Pytania indywidualne uczestników

Agenda
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Dokumentowanie 
wydatków we 

wnioskach o płatno ść
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Definicja wydatku kwalifikowalnego

Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

a) został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, wskazanym 
we wniosku o dofinansowanie,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 

c) jest zgodny z RPO WZ, SOOP, regulaminem naboru oraz innymi dokumentami, do których stosowania zobowiązał 
się wnioskodawca/beneficjent,

d) został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie,

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,

g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów,

h) został należycie udokumentowany, tj. zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WZ (nie dotyczy wydatków 
rozliczanych metodą uproszczoną),

i) został wykazany we wniosku o płatność,

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych, w tym zaliczek dla wykonawców, 

k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Kwalifikowalno ść wydatków – zapisy 
z regulaminu konkursu

Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dokonywana jest w trakcie oceny 
wniosku o dofinansowanie jak również w trakcie rozliczania i kontroli projektu, 
po jego zakończeniu. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega potencjalna 
kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie. 

Otrzymanie informacji o wyborze projektu do dofinansowania oraz podpisanie 
z beneficjentem umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o 
dofinansowanie oraz przedstawione do poświadczenia we wnioskach o 
płatność zostaną uznane za kwalifikowalne. 
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Jakie dokumenty?

Zgodnie z zapisami Podręcznika Beneficjenta (SL2014 Aplikacja 
główna Centralny system teleinformatyczny)

http://rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-
programowymi-14-2

beneficjenci funduszy unijnych powinni zwrócić uwagę na zapisy 
dotyczące dokumentacji finansowej i wszelkim wymogom stawianym 

przez instytucję zarządzającą programem.

Szczegółowe opracowane dotyczące sposobu dokumentowania 
wydatków zawarte są w 

Załączniku 3 do Podr ęcznika SL 2014
Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowalnych w r amach 

RPO WZ 2014-2020 dla projektów finansowanych w rama ch 
Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego
(dokument dostępny pod ww. adresem internetowym)
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Jakie dokumenty?

Załącznik nr 3 dotyczy wszystkich kategorii wydatków
kwalifikowalnych oraz pełnego zakresu dokumentacji niezbędnej do
weryfikacji wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (od wyboru
wykonawcy po odbiór zamówienia i zapłatę za fakturę).

W dz. 1.15 są to wydatki które dotyczą: 
- kosztów związanych z wyjazdami służbowymi (przejazd i 

zakwaterowanie),
- kosztów związanych z udziałem w targach/misjach 
- usług (np. doradztwo),
- wartości niematerialnych i prawnych (np. certyfikatów, licencji);
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Dokumenty zwi ązane z realizacj ą 
projektu

Dokumenty ksi ęgowe oraz pozostałe dokumenty  – oryginały –
rozliczaj ące projekt powinny by ć przechowywane w 

siedzibie/miejscu wskazanym przez beneficjenta. 

Instytucja zarz ądzająca / inne instytucje (kontroluj ące projekt) 
mogą wymaga ć okazania oryginalnych dokumentów.

Na bazie oryginałów opatrzonych odpowiednimi opisami i dekretami
księgowymi, tworzony jest wniosek o płatność, w którym ww.
dokumenty załączane są jako skan oryginału.
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Jak opisa ć dokument ksi ęgowy?

Wg. zapisów podręcznika, część ZESTAWIENIE DOKUMETNÓW str. 76 i 
ZAŁĄCZNIKI str. 115:
Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący
go jednoznacznie do konkretnego projektu (…).

Obowiązkowe elementy opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej
wartości dowodowej powinny być umieszczone na oryginale (przed
skanowaniem).

Faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dołączone 
do wniosku o płatność powinny być opatrzone:
a) tytułem projektu 
b) numerem umowy o dofinansowanie 
c) adnotacj ą 
„Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego P rogramu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” .
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� Ponadto dokumenty księgowe dotyczące realizowanego projektu
powinny być opatrzone numerem ksi ęgowym umożliwiającym ich
szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację w ewidencji księgowej.
Wyodrębniona na rzecz operacji związanych z realizacją projektu
ewidencja księgowa może oznaczać prowadzenie jednolitego
oznakowania dofinansowanych pozycji lub ujmowanie ich na specjalnie
w tym celu utworzonych kontach.

� Sposób ujmowania projektu w ewidencji księgowej opisany jest w
załączniku do umowy pn. Zasady dotycz ące prowadzenia przez
beneficjentów wyodr ębnionej ewidencji ksi ęgowej w projektach
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 .

� Uwaga uproszczenie: Jeśli na załączonej do wniosku fakturze brak
jest opisu, prosimy o prawidłowe opisanie dokumentu na oryginale bez
konieczności ponownego załączania dokumentu z opisem do systemu
SL2014.

Jak opisa ć dokument ksi ęgowy? 
(cd.)
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Sporządzone w języku obcym dowody poniesienia wydatku (faktury / inne dokumenty
księgowe o równoważnej wartości dowodowej), powinny by ć przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysi ęgłego . Wszystkie pozostałe dokumenty
stanowiące załączniki do wniosku o płatność sporządzone w języku obcym powinny
zostać wiarygodnie przetłumaczone (najlepiej przez tłumacza przysięgłego).

Uwaga uproszczenie: 
� Ograniczenie/odstąpienie od wymagania tłumaczenia sporządzonego przez

tłumacza przysięgłego faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej
wartości dowodowej jeśli jesteśmy w stanie sami przetłumaczyć ich treść
(przykłady ww. dokumentów: bilety lotnicze, parkingowe, komunikacyjne itp.,
faktury o nieskomplikowanej treści).

� Możliwość przyjęcia tłumaczenia dokonanego przez inną osobę niż tłumacz
przysięgły (tzw. wiarygodne tłumaczenie) lub w przypadku popularnych języków, z
których tłumaczenie przy wykorzystaniu ogólnodostępnych translatorów nie będzie
problematyczne możliwy jest brak takiego tłumaczenia.

Tłumaczenia dokumentów
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Dokumenty związane z rozliczeniem we wniosku o płatność można w systemie
załączać w części
ZESTAWNIENIE DOKUMETNÓW (ograniczona pojemność - do załączenia pliki
kilkustronicowe) lub
ZAŁĄCZNIKI (pliki o większej pojemności).

W celu sprawnej organizacji przez beneficjenta oraz późniejszej weryfikacji
kompletności proszę o skompletowanie w jednym pliku dokumentów w następującej
kolejności:
1. faktura
2. potwierdzenie zapłaty
3. umowa (jeśli dotyczy)

(*) W przypadku stwierdzenia konieczności załączenia brakujących/dodatkowych 
dokumentów, zostaną one złożone w korekcie wniosku w części ZAŁĄCZNIKI lub w 
formie wyjaśnień w zakładce KORESPONDENCJA .

Wskazówki dotycz ące załączania 
dokumentów do wniosku o płatno ść w 
dz. 1.15
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Faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione
przez podmioty/wykonawców funkcjonujących w Polsce powinny posiadać wszystkie
cechy dowodu księgowego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w
szczególności z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., z późn. zm.,
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Faktury zagraniczne powinny być wystawione zgodnie z przepisami obowiązującymi
w danym kraju.

Dokument księgowy pozwala na weryfikację:
� stron transakcji, 
� numery rachunków bankowych stron transakcji,
� terminu zapłaty.

Uwaga: Faktura proforma nie jest traktowana jako dokument księgowy/dokument o 
równoważnej wartości dowodowej.

Faktura/dokument ksi ęgowy o 
równowa żnej warto ści dowodowej
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Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez
beneficjenta .

Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu
kasowym , tj. jako rozchód środków pieni ężnych z kasy lub rachunku bankowego
beneficjenta .

Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura/dokument księgowy o równoważnej wartości
dowodowej wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności.

Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku

bankowego beneficjenta, tj. datę księgowania operacji,
- dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności,

datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu,
- dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,
b) w przypadku potrącenia – datę, o której mowa w art. 499 Kodeksu cywilnego (uwaga na warunki
wskazane w ww. podstawie prawnej ),

Zasada faktycznego poniesienia wydatku
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Za potwierdzenie zapłaty przyjmuje się jeden z poniżej wskazanych dokumentów:
• wyciąg bankowy (w szczególności pierwsza i ostatnia strona oraz strona, na której widnieje

płatność dotycząca wydatku),
• potwierdzenie realizacji przelewu bankowego identyfikujące rachunki, datę księgowania, kwotę,

tytuł i strony operacji wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej lub wystawione w
placówce bankowej,

• raport kasowy,
• dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówkową (KP lub KW),
• faktura/dokument o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją potwierdzającą wpłatę

gotówkową (np. „zapłacono gotówką”),
• oświadczenie złożone drugiej stronie zgodnie z art. 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

kodeks cywilny (w przypadku potrącenia dokonywanego na jego podstawie),

Uwaga: Polecenie przelewu nie jest dokumentem traktowanym jako dokument potwierdzający 
dokonanie płatności.

Potwierdzenie zapłaty
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Uwaga: 
Do wniosku o płatno ść może być załączony jedynie dokument zapłacony w
całości. Dokument opłacony w ratach mo że być rozliczony we wniosku o
płatno ść po zapłaceniu ostatniej raty.

Za dokumenty zapłacone w całości uważa się również:
- faktury częściowo opłacone w przypadku występowania kwot zatrzymanych. Kwota
zatrzymana będzie mogła być uznana za poniesiony wydatek kwalifikowany dopiero
po wypłaceniu jej wykonawcy, ale wyłącznie w okresie kwalifikowania wydatków dla
projektu,
- faktury opłacone w kwocie pomniejszonej o naliczoną karę umowną wraz z dotyczącą
kary notą obciążeniową.

W wyjątkowych przypadkach za zapłacone w całości można uznać również faktury/dokumenty
księgowe o równoważnej wartości dowodowej, w których nastąpiła tzw. „groszowa niedopłata” (np. z
racji zaokrągleń pomiędzy kwotą brutto i kwotą podatku VAT w przypadku rozliczania transakcji
kilkoma transzami, itp.) pod warunkiem przedłożenia oświadczenia dostawcy, które potwierdzi, że
należność uważa za uregulowaną, a transakcję (tj. umowa/zamówienie) za rozliczoną w całości.
Tego typu sytuacje będą analizowane indywidualnie.

Dokument zapłacony w cało ści

16



Umowa (je śli dotyczy ), na podstawie której wystawione są faktury
(identyfikacja przedmiotu umowy w kontekście katalogu wydatków
kwalifikowalnych i budżetu projektu).

W pełnym cyklu rozliczenia projektu IZ RPO może wymagać od
beneficjenta udokumentowania wydatków w zakresie wskazanym w
Załączniku 3 do Podr ęcznika SL 2014 .

O ile będzie to niezbędne w celu potwierdzenia kwalifikowalności, IZ
RPO WZ może wystąpić o załączenie do wniosku o płatność innych
dokumentów związanych z poniesionym wydatkiem – wyjaśnień,
oświadczeń.

Umowa oraz pozostałe dokumenty
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Zakres dokumentów wymaganych do potwierdzenia prawidłowego 
udzielania zamówienia został szczegółowo opisany,  w załączniku do 
umowy o dofinansowanie Zasady w zakresie udzielania zamówie ń 
w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Pr ogramu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Kompendium udzielania i dokumentowania 
zamówie ń
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Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie każdy beneficjent
zostanie poproszony o przekazanie informacji o wszystkich udzielonych
zamówieniach o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto (bez podatku od
towarów i usług). W przypadku wystąpienia ww. zamówień na adres e-mail
konkurencyjnosc@wzp.pl należy przesyłać skany następujących
dokumentów:
• protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
• umowa zawarte z wykonawcą/dostawcą.
W przypadku zakończenia postępowań w terminie późniejszym, skany ww.
dokumentów należy przesłać mailowo bezzwłocznie po ich sporządzeniu.

(*) Do korespondencji w ww. zakresie po podpisaniu umowy może być
wykorzystywany moduł KORESPONDENCJA (SL2014).

Kompendium udzielania i dokumentowania 
zamówie ń (cd.)
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Poprawność udzielenia zamówień o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej 50 000,00 zł netto w dz. 1.15 będzie przedmiotem kontroli na 
zakończenie realizacji projektu.

Uwaga:
Na etapie rozliczenia nie wymagamy, aby do wniosków o płatno ść 

dołączane były dokumenty potwierdzające prawidłowość udzielenia 
zamówień o wartości poniżej 20 000 zł netto,

rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności. 

Jednakże beneficjenci muszą być świadomi, że będą zobowiązani dostarczyć 
ww. dokumenty na etapie kontroli projektu , która będzie przeprowadzona 

przed płatnością końcową.

Kompendium udzielania i dokumentowania 
zamówie ń (cd.)
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Wybór sposobu udzielenia zamówienia uzależniony jest od typu beneficjenta 
(tu: przedsiębiorcy) oraz wartości zamówienia. 

Istotne znaczenie dla wyboru prawidłowego trybu postępowania ma 
oszacowanie wartości zamówienia z należytą starannością.

Zabronione jest zani żanie warto ści szacunkowej zamówienia lub jego 
podział skutkuj ący zani żeniem jego warto ści szacunkowej, w wyniku 

którego zastosowany zostanie niewła ściwy tryb udzielenia zamówienia.

Kompendium udzielania i dokumentowania 
zamówie ń – typ beneficjenta, szacowanie 
warto ści zamówienia
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� dla zamówie ń poni żej 20 000 zł netto
beneficjent samodzielnie określa sposób dokonania wydatku, mając jednak
na względzie, iż wydatek musi zostać dokonany w sposób racjonalny,
efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów

� dla zamówie ń o warto ści od 20 000 zł netto
� dla zamówień od 20 000 zł do 50 000 zł netto obowiązuje rozeznanie

rynku
� dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto obowiązuje zasada

konkurencyjno ści

Kompendium udzielania i dokumentowania 
zamówie ń – typ beneficjenta, szacowanie warto ści 
zamówienia
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Jeżeli uzyskano 
ważne oferty 

konkurencyjne (min. 
dwie) należy 

dokona ć wyboru 
oferty 

najkorzystniejszej 
cenowo.

od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto wł ącznie 
(rozeznanie rynku)

Upublicznienie zapytania ofertowego
1) za pośrednictwem sieci Internet (własna strona internetowa
beneficjenta) lub
2) wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

powy żej 50 000 zł netto 
(zasada konkurencyjno ści) 

Zawarcie umowy
obligatoryjnie w formie pisemnej

Co do zasady nie jest możliwe dokonywanie istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
Niedopuszczalne jest zawarcie umowy z podmiotem
powi ązanym kapitałowo lub osobowo.

Sporządzenie protokołu z post ępowania o udzielenie 
zamówienia  wraz z wymaganymi zał ącznikami.

Obowi ązkowe upublicznienie zapytania ofertowego
polegające na jego umieszczeniu na stronie internetowej
Ministra Rozwoju pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov
.pl /

Jeżeli nie uzyskano min. dwóch ofert
konkurencyjnych pochodzących od
różnych wykonawców należy
udokumentowa ć warto ść rynkow ą
danej usługi, dostawy lub roboty
budowlanej np. poprzez:
- wydruki ze stron

internetowych z opisem
przedmiotu zamówienia i ceną,

- wydruki maili z informacją na
temat ceny za określony
przedmiot zamówienia lub za
pomocą innego dokumentu.

Przedstawione dokumenty muszą
potwierdzać ceny za dany przedmiot
zamówienia od min. dwóch
konkurujących ze sobą na rynku
wykonawców.

Po otrzymaniu ofert dokonanie ich analizy pod kątem:
- zgodności oferowanego towaru/usługi/roboty budowlanej
z opisem przedmiotu zamówienia,
- opisanych warunków i wymogów,
- żądanych dokumentów oraz kryteriów oceny ofert.

Upublicznienie informacji o wyniku post ępowania:
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki
sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co
najmniej nazwę wybranego wykonawcy.

Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje
obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem
części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oszacowanie warto ści zamówienia

Każdy beneficjent udzielający prawidłowo oszacowanych zamówień o wartości od 

20 000 zł netto musi posiadać i przedstawić na żądanie IZ RPO WZ 
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Do pierwszego wniosku o płatno ść, z którego wynika wypłata zaliczki lub
refundacji należy załączyć dokument potwierdzający rozpoczęcie prac.
Należy zwrócić uwagę na zapisy regulaminu/umowy określające definicje  
ww. zdarzenia.

Do wniosku o płatno ść końcow ą należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające zakończenie realizacji projektu, w zależności od tego co 
nastąpi najpierw, tj.: ostatni protokół odbioru, bądź 
później uzyskany/wystawiony dokument związany z odbiorem lub 
potwierdzenie zapłaty dotyczące poniesienia ostatniego wydatku w ramach 
projektu.

Do wniosku o płatno ść złożonego po wypłacie zaliczki wyciąg bankowy z
konta, na który zaliczka została przekazana, za okres od dnia jej wypłaty do
złożenia wniosku.

Rodzaj wniosku o płatno ść i załączniki
specyficzne
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Ważne definicje
Rozpocz ęcie realizacji projektu : (…) W przypadku dz. 1.15 rozpoczęciem realizacji
projektu mogą być w szczególności: rozpoczęcie rekrutacji uczestników programu
ekspansji/spotkania kooperacyjnego, zgłoszenie udziału w imprezie targowo –
wystawienniczej, zawarcie umowy z wykonawcą usługi doradczej, zawarcie umowy z
wykonawcą np. materiałów promocyjnych, dokonanie rezerwacji powierzchni
wystawienniczej, zapłata zaliczki itp.

Zakończenie realizacji projektu : (…) przez zakończenie realizacji projektu należy
rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego odbiór lub datę
poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło
później. W przypadku dz. 1.15 zakończenie realizacji projektu mogą wyznaczać: data
podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego odbiór, data powrotu uczestników z
udziału w imprezie targowo-wystawienniczej, misji gospodarczej lub data poniesienia
ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później.

Omówienie specyficznych aspektów –
TERMINY REALIZACJI PROJEKTU
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Warunki wskazane w regulaminie konkursu nawiązujące do terminów realizacji

I. Realizacja projektu nie mo że rozpocz ąć się później ni ż 12 miesi ęcy od dnia
złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

II. Okres realizacji projektu nie mo że być dłu ższy ni ż 12 miesi ęcy.
III. Projekt powinien zako ńczyć się w terminie do 30 wrze śnia 2019 r.

Uwaga: Ww. zasady nawiązują do kryterium warunkującego otrzymanie
dofinansowania, którego niespełnienie w trakcie realizacji projektu powoduje negatywną
ocenę i w konsekwencji rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Ważne jest zatem, aby
przestrzega ć terminów okre ślonych we wniosku o dofinansowanie, a w
przypadku ich zmiany konfrontowa ć je z ww. zapisami.

Omówienie specyficznych aspektów –
TERMINY REALIZACJI PROJEKTU (cd.)
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Zaliczka czy refundacja?
- wniosek o płatność zaliczkową możliwy jest do wypłaty dopiero po wniesieniu

zabezpieczenia, potwierdzeniu rozpoczęcia prac w projekcie (rozpoczęcia realizacji
projektu),

- każdy wniosek bez wzgl ędu na to czy jest to zaliczka czy refundacja b ędzie
wypłacony je śli zostanie uznany za poprawny,

- wypłata zatwierdzonych kwot odbywa si ę zgodnie z harmonogramem
okre ślonym przez BGK (ok. 1 tydzie ń później ni ż zatwierdzenie przez IZ RPO
WZ),

- zaliczka może być wykorzystywana na finansowanie poszczególnych wydatków w
proporcji określonej procentem dofinansowania (tj. jeśli mamy do zapłacenia 1 000
zł, to płatność z konta zaliczkowego może wynieść max. 85% wartości netto faktury
(uwaga VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym), reszta musi być zapłacona ze
środków własnych beneficjenta,

- max. kwota, która może być wypłacona w formie zaliczki to 70% kwoty
dofinansowania i jest ona podzielona na 2 transze – nie więcej niż 40 %,

- od rozliczenia poprzedniej transzy zaliczki zależy udzielenie kolejnej (minimalna
wartość rozliczenia to 70%),

Omówienie specyficznych aspektów –
SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU
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- zaliczka musi być rozliczona w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania,
- zwrot niewykorzystanej w terminie zaliczki uniemożliwia ponowną wypłatę wcześniej

niewykorzystanej kwoty,
- brak rozliczenia zaliczki w terminie powoduje konieczność zapłaty odsetek jak dla

zaległości podatkowych (od dnia wypłaty zaliczki do dnia jej zwrotu),
- poprawność wniosku (bez względu na to czy jest to wniosek o zaliczkę, rozliczenie

zaliczki czy refundacja) w bardzo dużej mierze determinuje szybkość rozliczenia –
wypłatę kwoty dofinansowania,

- ostatni wniosek o płatność (wniosek o płatność końcową) musi opiewać na co
najmniej 5 % wartości łącznej kwoty dofinansowania,

- ostatni wniosek o płatność należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od
zakończenia realizacji projektu,

- przed wypłatą kwoty z ostatniego wniosku odbywa się kontrola – jest to kontrola
dokumentów niewymaganych na etapie składania wniosków w SL i jej wynik
umożliwia ostateczne rozliczenie dokumentów.

Omówienie specyficznych aspektów –
SPOSÓB ROZLICZENIA PROJEKTU
(cd.)
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W przypadku, gdy w ramach wniosku o płatność faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości 

dowodowej wyrażone są w walutach obcych przeliczenia wartości na PLN w ramach poszczególnych pól 

należy dokonać zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Pole: KWOTA DOKUMENTU BRUTTO/NETTO/KWALIFIKOWALNA

1. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie krajowej na 

rachunek odbiorcy, kwotę brutto dokumentu należy przeliczyć na zł wg kursu z dnia zapłaty, tj. 

faktycznie zastosowanego przez bank (w przypadku, gdy na wyciągu bankowym nie widnieje kurs waluty 

obcej zastosowany w dniu zapłaty, należy załączyć stosowną informację z banku, np. tabelę kursów 

banku obowiązującą w danym dniu). 

2. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej na rachunek 

odbiorcy, kwotę brutto dokumentu należy przeliczyć na zł wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP z 

dnia poprzedzającego dzień dokonania płatności (jeżeli na dzień poprzedzający dokonanie płatności kurs 

średni waluty obcej przez NBP nie został wyliczony, do przeliczenia należy zastosować kurs ostatnio 

wyliczony i ogłoszony). 

3. W przypadku dokonania płatności gotówkowej, kwotę brutto dokumentu należy przeliczyć na zł wg 

średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonywania płatności (jeżeli na 

dzień poprzedzający dokonanie płatności kurs średni waluty obcej nie został wyliczony przez NBP, do 

przeliczenia należy zastosować kurs ostatnio wyliczony i ogłoszony). 

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – FAKTURY W WALUCIE
OBCEJ

29



WAŻNE: 
Kwota wydatków kwalifikowalnych wyliczona zgodnie z powyższymi 

zasadami, nie może być wyższa niż kwota ujęta w księgach rachunkowych 
wynikająca z przeliczenia przyjętego przez beneficjenta w przypadku 

stosowania przez niego innych zasad rachunkowych wyliczania wydatków 
poniesionych w walucie obcej na zł, uwzględniających wymogi przepisów 

podatkowych.

W związku z powyższym, aby beneficjent mógł zakwalifikować do refundacji
całą kwotę (zgodnie z kursem z dnia zapłaty), tzw. różnice kursowe należy
ująć w ewidencji, w przeciwnym wypadku wartość różnicy - nie będzie mogła
być zrefundowana (zostanie uznana za wydatek niekwalifikowalny).

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – FAKTURY W WALUCIE
OBCEJ
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Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wydatkami kwalifikowalnymi (rozdział 3.5.1)
są min.:
wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawiciel i wnioskodawcy 
uczestniczących w imprezie targowo – wystawienniczej w okresie nie dłuższym niż dwa 
dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-
wystawienniczej,
a w przypadku imprezy targowo – wystawienniczej organizowanej poza granicami kraju 
w okresie nie dłuższym niż trzy dni przed rozpoczęciem i dwa dni po jej zakończeniu,

natomiast w przypadku, gdy przedstawiciele wnioskodawcy s ą pracownikami 
wydatki poniesione zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1991) z wył ączeniem 
innych ni ż przejazd i zakwaterowanie kosztów (np. diety, wy żywienie)

Ponadto w rozdziale 3.6 wskazano, że niekwalifikowalne s ą:
diety i wyżywienie;

Omówienie specyficznych aspektów zwi ązanych z
kategoriami wydatków kwalifikowalnych
UDZIAŁ W TARGACH I MISJACH - PRZEJAZD I 
ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW
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Sposób dokumentowania kosztów wyjazdów słu żbowych
• polecenie wyjazdu służbowego – delegacja (dotyczy generalnie osób zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę) wraz z jej rozliczeniem, tj. potwierdzeniem zapłaty należności
wynikających z rozliczenia delegacji, w tym dokumentów załączonych do polecenia wyjazdu
służbowego (np. biletów za przejazd, faktur za hotel) oraz przysługujących diet i innych
elementów należności wynikających z obowiązujących w ww. zakresie przepisów,

Każdy pracodawca, który deleguje swojego pracownika w podró ż słu żbow ą (na terenie kraju,
za granic ę) ma w stosunku do niego okre ślone obowi ązki. Rozliczenie delegacji powinno
obejmowa ć wszystkie koszty poniesione przez pracownika zwi ązane z wyjazdem słu żbowym,
tj. diety/wy żywienie, koszty noclegu/ryczałt za nocleg, koszty przejaz du/ryczałt za przejazd.

Szczegółowe przepisy dotyczące rozliczenia delegacji zawarte są w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Omówienie specyficznych aspektów zwi ązanych z
kategoriami wydatków kwalifikowalnych
PRZEJAZD I ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 
(cd.)
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Jeżeli pracownik zatrudniony jest w jednostce sfery budżetowej, rozliczenie delegacji musi odbyć się
na zasadach ogólnych określonych w powyższym rozporządzeniu. Ww. zasady ogólne dotyczą
pracodawców, którzy we własnym zakresie nie uregulowali kwestii wypłacania należności z tytułu
podróży służbowych (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o
pracę). W innym przypadku należy stosować się do wewnątrzfirmowych regulacji dotyczących
wypłacania należności z tytułu odbytego wyjazdu służbowego.

Podstawą do odbycia przez pracownika podróży służbowej, jest wydanie mu przez pracodawcę
polecenia wyjazdu słu żbowego , w którym jasno określone będą przynajmniej takie informacje jak:
� imię, nazwisko oraz stanowisko pracownika
� cel podróży
� miejsce docelowe podróży
� określony czas podróży
� środki lokomocji

Omówienie specyficznych aspektów zwi ązanych z
kategoriami wydatków kwalifikowalnych
PRZEJAZD I ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 
(cd.)
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Uwaga:
W przypadku kiedy rozliczenie delegacji obejmowa ć będzie wydatki kwalifikowalne w
projekcie, tj. wydatki na przejazd i zakwaterowanie finans owane pierwotnie przez
pracownika, a nast ępnie przez beneficjenta/pracodawc ę, który dokonuje rozliczenia tych
kosztów – weryfikacji podlega ć będzie zgodno ść rozliczenia z rozporz ądzeniem w pełnym
zakresie ze wzgl ędu na konieczno ść weryfikacji czy zapłata nale żności została dokonana
zgodnie z obowi ązującymi przepisami, w pełnej wysoko ści oraz w terminie realizacji projektu.

(*) Jeżeli zapłata za faktury związane z przejazdem i zakwaterowaniem dokonana jest z konta
beneficjenta przed wyjazdem (nie będzie elementem rozliczenia delegacji) w celu rozliczenia
wydatku przedstawiane są: potwierdzenie zapłaty i dokument księgowy, umowa /inny dokument.

Ww. zasada ma miejsce również w przypadku, gdy pracownik/prezes firmy będący uczestnikiem
projektu posługuje się kartą płatniczą przypisaną do rachunku firmowego – wydatki ponoszone w
trakcie wyjazdu opłacone kartą firmową – uważa się za poniesione przez beneficjenta (następuje
rozchód środków z znaczeniu kasowym z konta beneficjenta).

Omówienie specyficznych aspektów zwi ązanych z
kategoriami wydatków kwalifikowalnych
PRZEJAZD I ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 
(cd.)
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• w przypadku używania samochodu prywatnego – rozliczenie kilometrów z uwzględnieniem
limitów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 27,
poz. 271 ze zm.) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy,

W chwili obecnej stawki te nie mogą przekroczyć:
- 0.5214 zł za 1 km dla samochodów osobowych o pojemności do 900 cm3

- 0.8358 zł za 1km dla samochodów osobowych o pojemności powyżej 900 cm3

• w przypadku używania samochodu służbowego – karta przebiegu pojazdu wraz z ewentualną
fakturą za paliwo oraz potwierdzeniem jej zapłaty.

Omówienie specyficznych aspektów zwi ązanych z
kategoriami wydatków kwalifikowalnych
PRZEJAZD I ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 
(cd.)
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Udział w targach
− wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi

przez organizatora imprezy targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i zużycie
mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawienniczej),

− zabudowa stoiska (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska),
− projekt i druk materiałów dedykowanych do promocji wnioskodawcy na imprezie targowo-

wystawienniczej (w szczególności ulotek, broszur, folderów, materiałów dotyczących
wnioskodawcy na cyfrowych nośnikach danych , itp.), w tym wydatki związane z tłumaczeniem
treści tych materiałów,

− zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji
w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju,

− zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i
kosztami spedycji w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych za granicą,

− opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli
wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo-wystawienniczej poza granicami kraju,

− reklamy w mediach dedykowanych w imprezie targowo-wystawienniczej.

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – UDZIAŁ W TARGACH
(POZOSTAŁE WYDATKI)
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Sposób dokumentowania:
• potwierdzenie zapłaty,
• faktura/dokument o równoważnej wartości dowodowej:
� polecenie wyjazdu służbowego (jeśli dotyczy),
� dokumenty potwierdzające udział w targach przedstawicieli beneficjenta innych niż 

pracownicy;
• umowa jeśli dotyczy/dokument  dotyczący wykonania usługi (np. wynajmu 
powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, transportu eksponatów, projektu/druku 
materiałów, tłumaczeń),
• dokumentacja fotograficzna udziału w targach, katalog wystawców – dokument 
załączany do wniosku o płatność wyłącznie na prośbę IZ RPO WZ,
• materiały promocyjne (ulotki, foldery, prospekty itp.) – dokument załączany do 
wniosku o płatność wyłącznie na prośbę IZ RPO WZ;

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – UDZIAŁ W
TARGACH
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Nabycie usług
• doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych (w tym doradztwo w 

zakresie projektowania materiałów promocyjnych oraz reklamowych, stron 
internetowych, aplikacji mobilnych itp.), koncepcji dostosowania wzorniczego 
produktów/oferty (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, bezpieczeństwo 
produktu, znak firmowy itp.), koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony 
własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych (w tym doradztwo 
rzecznika patentowego, specjalistyczne usługi prawnicze, opłaty rejestracyjne za 
zgłoszenie lub ochronę znaku towarowego itp.), 

• doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych (w tym 
przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych i ich przeprowadzenie),

• doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
• uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia 

produktów lub usług na wybrane rynki docelowe (koszty uzyskania certyfikatów, 
pozwoleń, homologacji, itp.).

Sposób dokumentowania:
- potwierdzenie zapłaty,
- faktura/dokument o równoważnej wartości dowodowej,
- umowa (jeśli dotyczy),

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych - USŁUGI

38



Uwaga:
Warunkiem kwalifikowalności usług będących przedmiotem projektu 

jest zlecenie ich na zewnątrz co oznacza że, nie mogą być one 
realizowane przez osoby, które są jednocześnie pracownikami 

wnioskodawcy.

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – USŁUGI (cd.)
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Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej
Sposób dokumentowania:
W przypadku umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski):
• umowa zlecenie/o dzieło ,
• potwierdzenie zapłaty (wynagrodzenia, odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
składek ZUS (jeśli dotyczy)),
• faktura/dokument o równoważnej wartości dowodowej,
• oświadczenie osoby wykonującej zadania w projekcie, potwierdzające że:
� obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji

wszystkich zadań jej powierzonych,
� łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

• w przypadku umowy o dzieło protokół, wskazujący wynik rzeczowy wykonanego dzieła,
• w przypadku umowy zlecenia protokół (karta czasu pracy w miesiącu) potwierdzający prawidłowe
wykonanie zadań ze wskazaniem czasu pracy przeznaczanego na czynności związane z realizacją
projektu,

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych – WYNAGRODZENIE ZA
USŁUGI)
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Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
• uzyskanie niezbędnych certyfikatów, licencji, pozwoleń.

Sposób dokumentowania:
- potwierdzenie zapłaty,
- faktura/dokument o równoważnej wartości dowodowej,
- dokumenty potwierdzające liczbę nabytych WNiP (np. certyfikaty, licencje),
- umowa (jeśli dotyczy);

Omówienie specyficznych aspektów
związanych z kategoriami wydatków
kwalifikowalnych - WNiP
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Dziękujemy za uwag ę!

Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdra żania RPO

ul. Wyszy ńskiego 30, 70-203 Szczecin
Tel. 91 44 11 100, fax 91 48 89 994

e-mail: wwrpo@wzp.pl

www.rpo.wzp.pl
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