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Rozdział 1 – Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 125 pkt. 1 i 2c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 IZ odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami i udostępnia instytucjom pośredniczącym 
oraz beneficjentom informacje, które są istotne odpowiednio dla wykonywania ich zadań 
i wdrażania operacji.  

Najważniejsze akty prawne i dokumenty: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U.UE.L.2013.347.320 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących 
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1 z dnia 
30 września 2014 r.); 

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 
(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE)  
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 193); 

4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r., zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 
dnia 22 marca 2018 r.; 

5) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 
1431); 

6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869);  

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz.U. 2017 poz. 2367); 

8) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 
elektronicznej na lata 2014-2020; 
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9) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020; 

10) Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 
o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
2020; 

11) Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020; 

12) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

13) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych 
wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 
polityki spójności na lata 2014-2020; 

14) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 

15) Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach 
POIiŚ 2014-2020; 

16) Zalecenia w zakresie sprawozdawczości Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020; 

17) Zalecenia w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości, w tym 
nadużyć finansowych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; 

18) Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu 
rocznych rozliczeń. 

Rozdział 2 – Zakres informacji 

1) Niniejsze zalecenia (zwane dalej „Zaleceniami”) zostały przygotowane w oparciu 
o postanowienia Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

2) Zalecenia uszczegóławiają zasady rozliczania wydatków w ramach projektów 
współfinasowanych ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określają instrukcję wypełniania wniosku 
o płatność beneficjenta, jak również sposób postępowania z wnioskami o płatność 
beneficjenta w przypadku, gdy ze względów technicznych obsługa wniosków 
o płatność w SL2014-PT nie jest możliwa. 

3) Zalecenia wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania przez właściwego 
członka kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wskazanej na stronie 
tytułowej. 

4) Zalecenia obowiązują Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące, Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Instytucje Wdrażające zaangażowane w 
realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także 
beneficjentów GDDKiA i PKP PLK S.A. (tj. beneficjentów X osi priorytetowej POIiŚ). 

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zaleceniach należy stosować 
postanowienia Wytycznych wskazanych w rozdziale 1. 
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Rozdział 3 – Skróty i definicje 

1) Użyte w niniejszych zaleceniach skróty oznaczają: 

a) IP – Instytucja Pośrednicząca 

b) IZ – Instytucja Zarządzająca. 

c) GINB – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

d) POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

e) PT - pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

f) WND – Wniosek o dofinasowanie projektu PT. 

g) Uod – umowa o dofinansowanie projektu PT (w przypadku sektora IZ decyzja 

o dofinansowaniu). 

h) WNP – wniosek o płatność beneficjenta projektu PT. 

i) PD – Plan Działań. 

2) Następujące terminy użyte w zaleceniach oznaczają: 

a) Zalecenia – Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta PT 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

b) SL2014-PT – aplikacja centralnego systemu teleinformatycznego wspierająca 
obsługę projektów pomocy technicznej. 

c) Użytkownik – osoba mająca dostęp do SL2014-PT, wyznaczona przez 
właściwą instytucję/beneficjenta do wykonywania w jej/jego imieniu czynności 
związanych z realizacją programu operacyjnego/projektu(ów). 

d) Instytucja weryfikująca - Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Zarządzająca 
odpowiedzialna za weryfikację i zatwierdzanie wniosków o płatność PT. 

e) Beneficjent – podmiot, otrzymujący wsparcie w ramach X osi priorytetowej 
POIiŚ. 

f) Podmiot upoważniony –podmiot, który na podstawie odrębnego porozumienia 
lub umowy zawartej z Beneficjentem jest upoważniony do ponoszenia 
wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu PT. 

g) Administrator merytoryczny SL2014-PT – wyznaczony pracownik instytucji 
zarządzającej zapewniający wsparcie w zakresie korzystania z aplikacji 
SL2014-PT. 

h) Wniosek o płatność – dokument w ramach, którego beneficjent wnioskuje 
o przekazanie dofinansowania/rozliczenia wydatków PT, wykazuje wydatki 
poniesione na realizację projektu PT oraz przekazuje informację o postępie 
realizacji projektu PT.  

i) Wniosek o płatność końcową - ostatni wniosek o płatność w ramach danego 
projektu PT. 

j) Wniosek o płatność pośrednią – wniosek o płatność niebędący wnioskiem 
o płatność końcową w ramach danego projektu PT. 

k) Plan działań („Projekt”) – przedsięwzięcie finansowane ze środków pomocy 
technicznej, zgłoszone przez IP dla sektora / GINB dla nadzoru budowlanego /  
/IZ we wniosku o dofinasowanie projektu. W przypadku sektora środowiska, 
transportu i energetyki, rozumie się przez to pojęcie projekt realizowany pod 
nadzorem IP wspólnie przez wszystkich beneficjentów projektu. W przypadku 
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nadzoru budowlanego, rozumie się przez to pojęcie projekt, którego 
beneficjentem jest GINB, a podmiotami upoważnionymi do ponoszenia 
wydatków kwalifikowalnych są Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru 
Budowlanego 

Rozdział 4 – Postępowanie z wnioskiem o płatność 

Podrozdział 4.1 – Wniosek o płatność w systemie SL2014-PT 

1) Składanie i rozliczanie wniosków o płatność odbywa się przy wykorzystaniu SL2014-
PT, stanowiącego moduł centralnego systemu teleinformatycznego.  

2) Wniosek o płatność należy wypełnić w SL2014-PT zgodnie z instrukcją określoną 
w Załączniku nr 1 do Zaleceń.  

3) W ramach PD nadzoru budowlanego GINB składa wniosek o płatność do IZ w 
SL2014-PT. Podmioty upoważnione  przekazują do GINB wkłady do wniosku o 
płatność. Wkłady te powinny zawierać zakres danych umożliwiający GINB 
sporządzenie wniosku o płatność wg wzoru zamieszczonego na stronie 
https://www.popt.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/wzor-wniosku-o-platnosc i wymogów 
określonych w niniejszych Zaleceniach. Sposób przekazywania wkładów do wniosku 
o płatność, terminy ich przekazywania oraz ich zakres w odniesieniu do podmiotów 
upoważnionych określa GINB. 

4) Do wniosku o płatność w SL2014-PT dołączane są następujące załączniki: 

 zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – załącznik 
obowiązkowy dołączany do każdego wniosku o płatność, w ramach którego 
beneficjent wnioskuje o przekazanie dofinansowania/rozliczenia wydatków. 

 skany dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków – beneficjent 
załącza skany dokumentów tylko dla wskazanych przez instytucję weryfikującą 
wniosek o płatność pozycji zestawienia dokumentów potwierdzających 
poniesione wydatki. Dobór próby dokumentów do kontroli w trakcie weryfikacji 
wniosku o płatność dokonywany jest przez instytucję weryfikującą zgodnie 
z metodyką określoną w Zaleceniach dla instytucji zaangażowanych w realizację 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie 
procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.  

 zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników wraz z pochodnymi – beneficjent załącza w przypadku wniosków 
o płatność, które zawierają wydatki na wynagrodzenia. Odpowiednia IP, (IZ w 
odniesieniu do  GINB), podejmuje decyzję, czy wydatki na wynagrodzenia będą 
ujmowane w załączniku wg formularza z wzoru wniosku o płatność, czy też będą 
sporządzone wg innego wzoru obejmującego niemniejszy zakres niż określony 
we wzorze wniosku o płatność. 

 skan wydruku z ewidencji księgowej projektu – dokument dołączany do wniosku 
o płatność tylko w sytuacji, gdy instytucja weryfikująca wnioski o płatność danego 
beneficjenta wprowadzi taki wymóg. 

 Inne dokumenty - jeśli wymagane są zgodnie z załącznikiem 2 do Zaleceń, 
umową/decyzją o dofinansowanie lub wynikają z innych wymogów określonych 
przez IP lub IZ.  

5) Wniosek o płatność w SL2014-PT wraz z załącznikami poświadcza osoba 
upoważniona po stronie beneficjenta składając podpis kwalifikowany w aplikacji 
SL2014-PT. 

 

https://www.popt.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/wzor-wniosku-o-platnosc
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Szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać załączniki do wniosku o płatność zostały 
określone w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2. 

Podrozdział 4.2 – Forma pisemna1 pod rygorem nieważności wniosku o płatność  

1) W przypadku awarii aplikacji SL2014-PT użytkownik zgłasza zaistniałą sytuację 
niezwłocznie do administratora merytorycznego IZ POIiŚ SL2014-PT. 
Po potwierdzeniu awarii przez administratora merytorycznego, i wyrażeniu zgody IZ 
na złożenie wniosku o płatność w formie pisemnej, beneficjent może złożyć wniosek 
w takiej formie wraz z jego wersją edytowalną. Wersję edytowalną wniosku 
przekazuje się wówczas na płycie CD lub za pośrednictwem ePUAP. W przypadku, 
złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej potwierdzającego złożenie 
wniosku o płatność, powinno zostać doręczone instytucji weryfikującej za 
pośrednictwem ePUAP wraz z edytowalną formą wniosku o płatność.  

2) Po usunięciu awarii SL2014-PT, dane z wniosku o płatność złożonego w formie 
pisemnej są wprowadzane niezwłocznie do SL2014-PT przez beneficjenta, i 
instytucję weryfikującą – odpowiednio w zakresie swoich właściwości. 

3) Wzór wniosku o płatność na potrzeby przedłożenia go w formie pisemnej 
zamieszczono na stronie https://www.popt.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/wzor-
wniosku-o-platnosc/. 

4) Wniosek w formie pisemnej wypełnia się według instrukcji zawartej w załączniku nr 1. 

5) Wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w formie pisemnej, beneficjent powinien 
złożyć w postaci skanu kartę wzoru podpisów, na której będzie umieszczony wzór 
podpisu osoby poświadczającej dane we wniosku o płatność podpisany przez osobę 
upoważnioną. W przypadku konieczności zmiany informacji zawartych w karcie wzoru 
podpisu, beneficjent przedstawia jej aktualizację wraz z wnioskiem o płatność w 
formie pisemnej, od którego ta aktualizacja będzie obowiązywała2.  

6) Do wniosku o płatność załączane są odpowiednio dokumenty wskazane 
w podrozdziale 4.1 pkt. 4 w następujących postaciach: 

 zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – w wersji 
edytowalnej w formacie Excel. 

 zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników wraz z pochodnymi – IZ dla GINB oraz IP w sektorze 
transportu określają formę tego załącznika. 

 dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków – w postaci skanów 
dokumentów. 

 skan wydruku z ewidencji księgowej projektu – dokument dołączany do 
wniosku o płatność tylko w sytuacji, gdy instytucja weryfikująca wnioski o 
płatność danego beneficjenta wprowadzi taki wymóg. 

 inne – w postaci skanu lub innej postaci wskazanej przez IZ/IP . 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 78

1
§ 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej 
2
 Nie dotyczy formy elektronicznej o której mowa w art. 78

1
§ 2 Kodeksu cywilnego 
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IZ/IP może określić dodatkowe wymogi odnośnie postaci elektronicznej 
przekazywanych plików. 

7)  Wniosek o płatność podpisuje osoba upoważniona w ramach instytucji składającej 
wniosek o płatność oraz wskazana w karcie wzorów podpisów3.  

8) W zakresie wniosków o płatność w formie pisemnej obowiązują następujące zasady 
poprawiania tych wniosków: 

a) W przypadku, gdy instytucja weryfikująca zgłosi uwagi do złożonego wniosku 
o płatność beneficjenta, dokonuje on jego poprawy, uzupełnienia lub udziela 
stosownych wyjaśnień w terminie określonym w umowie/decyzji o dofinansowanie.  

b) Po dokonaniu wymaganych poprawek beneficjent powinien przedłożyć 
do instytucji weryfikującej poprawioną wersję wniosku o płatność. Do poprawionej 
wersji wniosku o płatność beneficjent nie musi załączać po raz kolejny 
załączników, co do których instytucja weryfikująca nie przekazała uwag. 

c) Możliwe jest również, aby instytucja weryfikująca samodzielnie naniosła poprawki 
na wniosek o płatność przekazany w formie pisemnej4 wynikające z wyników 
weryfikacji wniosku o płatność lub wyjaśnień z beneficjentem. Dokonywane jest to 
poprzez jednokrotne skreślenie treści błędnej i zapisanie obok/nad/pod treści 
właściwej, przystawienie parafy i daty. 

Podrozdział 4.3 - Terminy składania wniosków o płatność i okresy sprawozdawcze 

1) Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność5 w terminach 
określonych w Uod, tj. nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych po upływie okresu 
sprawozdawczego za jaki wniosek jest składany (tj. okresu obejmującego 
maksymalnie 3 miesiące), nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od momentu 
podpisania Uod, jeżeli w danym okresie poniesiony został jakikolwiek wydatek. 
Wniosek o płatność jest składany nie częściej niż raz w miesiącu. W przypadku braku 
wydatków wniosek o płatność składany jest co najmniej za każde półrocze. 

2) Data końcowa okresu, za jaki składany jest każdy wniosek powinna pokrywać się 
z datą ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

3) Wniosek o płatność końcową składany jest w terminach określonych w Uod, tj. nie 
dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu 
określonego w Uod. 

4) W przypadku, gdy zawarto Uod po okresie sprawozdawczym, wniosek o płatność 
należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Uod. 

5) Za datę złożenia wniosku o płatność w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu 
wniosku o płatność beneficjenta do kancelarii ogólnej instytucji dokonującej 
weryfikacji wniosku.  

Rozdział 5 – Zaliczki i płatności 

1) W ramach POIiŚ, nie przewiduje się udzielania zaliczek w związku z realizacją 
projektów PT. Wobec powyższego IP w projektach sektorowych w Uod zawieranych 
między IP a IW/beneficjentami sektorowymi a GINB w porozumieniach z podmiotami 

                                                 
3
 Nie dotyczy formy elektronicznej o której mowa w art. 78

1
§ 2 Kodeksu cywilnego. 

4
 Nie dotyczy formy elektronicznej o której mowa w art. 78

1
§ 2 Kodeksu cywilnego. 

5
 Nie dotyczy wniosku o płatność końcową oraz przypadku wskazanego w pkt. 4 
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upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych nie powinni uwzględniać 
postanowień dopuszczających możliwość udzielenia dofinasowania w formie zaliczki. 
 

2) Dofinasowanie w formie rozliczenia lub refundacji wydatków jest udzielanie 
beneficjentowi/podmiotom upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych 
po zatwierdzeniu wniosku o płatność obejmującego wydatki kwalifikowane poniesione 
w toku realizacji projektu. 

Rozdział 6 - Deklarowanie ponownie tych samych wydatków 

1) Zgodnie z zasadą dotyczącą zakazu podwójnego finansowania, beneficjent nie może 
zadeklarować w kolejnym wniosku o płatność tych samych wydatków, które już raz 
zostały uznane za kwalifikowane.  

2) W odniesieniu jednak do wydatków, które: 

a) zostały uznane za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji wniosku o płatność, ale 
w związku ze zmianą zasad dotyczących kwalifikowania mogłyby zostać 
przedstawione jako kwalifikowalne, 

b) lub były we wcześniejszych wnioskach deklarowane jako niekwalifikowalne, ale 
w związku ze zmianą zasad dotyczących kwalifikowania mogłyby zostać 
przedstawione jako kwalifikowane, bądź pomimo obowiązywania tych samych 
zasad zostały spełnione wszystkie przesłanki, które pozwalają uznać je jako 
kwalifikowalne, 

c) lub zostały tymczasowo wyłączone przez instytucję weryfikującą na etapie 
weryfikacji wniosku o płatność do momentu spełnienia wszystkich przesłanek 
kwalifikowalności, wyjaśnienia wątpliwości, zakończenia czynności kontrolnych 
lub zakończenia procedury odwoławczej od uznania wydatków za 
niekwalifikowalne 

beneficjent może ponownie załączyć dane wydatki do kolejnego wniosku o płatność 
lub instytucja weryfikująca może samodzielnie nałożyć korekty. 

Rozdział 7 – Zatwierdzenie i weryfikacja wniosku o płatność beneficjenta 

1) Instytucja weryfikująca zatwierdza/weryfikuje wniosek o płatność beneficjenta 
w SL2014-PT. Zatwierdzenie/weryfikacja wniosku o płatność poza systemem 
SL2014-PT może mieć zastosowanie tylko w przypadku awarii systemu SL2014-PT. 

2) Wynik weryfikacji wniosku o płatność w każdym przypadku jest odzwierciedlony 
w liście sprawdzającej do wniosku o płatność (zgodnie z minimalnym zakresem listy 
sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta).  

3) W przypadku awarii systemu SL2014-PT należy wprowadzić dane do systemu 
zgodnie ze wskazaniami w podrozdziale 4.2 pkt 2. 

4) Możliwe są następujące sytuacje w trakcie weryfikacji wniosków: 

a) W przypadku braku uwag instytucji weryfikującej do wniosku o płatność, wniosek 
jest zatwierdzany w SL2014-PT lub w formie pisemnej. Instytucja weryfikująca 
informuje beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku (przez SL2014-PT lub pisemnie).  

b) Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o płatność część zadeklarowanych wydatków 
zostanie uznana za niekwalifikowalną, instytucja weryfikująca dokonuje korekty 
wniosku w SL2014-PT, a następnie zatwierdza skorygowany wniosek o płatność 
beneficjenta w SL2014-PT. W przypadku wniosku o płatność w formie pisemnej, 
instytucja weryfikująca informuje o wyłączeniu kwoty niekwalifikowanej. W obydwu 
przypadkach pomniejszenie to jest odnotowane w wyniku weryfikacji w liście 
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sprawdzającej. Instytucja weryfikująca informuje beneficjenta o zatwierdzeniu 
wniosku (przez SL2014-PT lub na piśmie). 

c) Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o płatność stwierdzone zostaną błędy lub 
wątpliwości, które wymagają wyjaśnień ze strony beneficjenta instytucja 
weryfikująca przekazuje uwagi przez SL2014-PT (w przypadku wniosku o płatność 
w formie pisemnej uwagi przekazuje się na piśmie lub poprzez pocztę 
elektroniczną).  

d) Instytucja weryfikująca może dokonać korekty zidentyfikowanych omyłek we 
wniosku o płatność lub przesyła wniosek o płatność do poprawy przez 
beneficjenta.  

e) W sytuacji gdy wniosek złożony w SL2014-PT zawiera błędy, których instytucja 
weryfikująca i beneficjent (po odesłaniu wniosku do poprawy) nie mogą poprawić 
ze względów technicznych, wniosek o płatność otrzymuje status „odrzucony” a 
beneficjent sporządza skorygowaną wersję wniosku o płatność. 

5) Termin na zatwierdzenie wniosku o płatność wynosi do 30 dni roboczych od dnia 
otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i wyjaśnień w zakresie danego 
wniosku. W razie złożenia wniosku o płatność lub załączników niekompletnych lub 
zawierających błędy beneficjent jest zobowiązany, na wezwanie instytucji 
weryfikującej, do złożenia poprawionego wniosku o płatność lub załączników w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku 
termin do weryfikacji wniosku o płatność biegnie od początku, licząc od dnia złożenia 
do IZ poprawionego lub uzupełnionego dokumentu. 

6) Termin na wypłatę środków beneficjentowi zgodnie z art. 132 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., o 
którym mowa w rozdziale 1 pkt. 1 Zaleceń, wynosi nie dłużej niż 90 dni od dnia 
przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta. Bieg terminu płatności może 
zostać przerwany jedynie w sytuacjach o których mowa art. 132 tego rozporządzenia. 

7) Zatwierdzony w aplikacji SL2014-PT wnp należy wyeksportować do SL2014  
w terminie wskazanym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia 
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

8) W przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w formie refundacji 
wydatków instytucja weryfikująca uzupełnia w SL2014 dane w sekcji Informacje o 
wypłacie środków. 

 
Beneficjent może złożyć autokorektę wniosku o płatność, jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody instytucji weryfikującej wnioski o płatność 
danego beneficjenta. Wówczas I wersja wniosku pozostaje bez rozpatrzenia i otrzymuje 
status „odrzucony”, a weryfikacji poddaje się II wersję wniosku o płatność przesłaną przez 
beneficjenta, tzw. autokorektę. 

Rozdział 8 – Załączniki do Zaleceń 

1) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach projektu 
współfinasowanego ze środków pomocy technicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2) Inne wymagania niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu w zakresie 
dokumentowania ponoszonych wydatków. 

3) Przykładowy opis dowodu księgowego – priorytet X POIiŚ. 


