
Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013
Wniosek o płatność

Załącznik nr1:

WZÓR

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 

(1_) Wniosek za okres: od............................ do.....................................................

Instytucja przyjmująca wniosek:

Nr wniosku: Data wpłynięcia wniosku: 

Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i pieczęć:

(2_) Fundusz strukturalny: ..............................................................................

(3_) Program Operacyjny:.................................................................................

(4_) Oś Priorytetowa ......... ..............................................................................  

(5_) Działanie: .................................................................................................

(6_)Operacja : ............................................................................................

(7_) Nazwa projektu: .......................................................................................

(8_) Nr projektu/partnerstwana rzecz rozwoju:*  ...............................................

(9_) Umowa/decyzja* o dofinansowaniu nr .................... (10_) z dnia ................

na kwotę dofinansowania .........................PLN, słownie ............................... 

....................................................................................................................

(11_)co stanowi ............% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

(12_) Okres realizacji projektu od ................. do  ..........................................

(13_) Płatność (zaliczka, pośrednia, końcowa, premia) ....................................... PLN

(14_) kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem ....................... PLN

(15_) wnioskowana kwota ........................................................................ PLN

(16_) kwota otrzymanych płatności w ramach projektu: ............................... PLN
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na lata 2007 – 2013
Wniosek o płatność

(17_) DANE BENEFICJENTA

Nazwa/Imię i nazwisko*:....................................................................................

ul./al./pl................................................................................................................nr domu:.............. nr 
lokalu:.................

miejscowość:................................................ kod:...................................

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

(18_) Osoba do kontaktu (jeżeli inna niż beneficjent):

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

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

(19_) Rachunki bankowe, na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją* o 
dofinansowaniu projektu):

Posiadacz rachunku:...............................................................................................

Nazwa banku:.........................................................................................................

nr rachunku bankowego:.........................................................................................



INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
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Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.**
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Wniosek o płatność
Imię i nazwisko: ............................................................      data: ................................. podpis: ...................................

** Brak konieczności dokonania potwierdzenia w przypadku, gdy instytucja zarządzająca lub inna właściwa instytucja dopuściła możliwość dołączenia w danym projekcie do 
wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków.
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(21_) ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI

Lp.
Źródło

Kwota wydatków
ogółem

Kwota
wydatków 

kwalifikowalnych

0 1 2 3
1 = 2 Środki wspólnotowe***
2 Fundusz…. (Podać nazwę)

3 W tym wydatki poniesione w ramach cross-
financing

4 = 5+6+7 Krajowe środki publiczne:
5 - budżet państwa
6 - budżet jednostek samorządu terytorialnego 

7 - inne krajowe środki publiczne

8 = 9+10 Pozostałe źródła:
9 - prywatne
10 - inne

11 = 1+4+8 suma ogółem w PLN:

w tym:
12 - EBI
*** Wiersze 1 - 3 wypełniane wyłącznie w przypadku, gdy system wdrażania danego programu 
umożliwia przekazanie beneficjentom środków wspólnotowych w formie zaliczki.

(22) ŚRODKI PRZEKAZANE DOTYCHCZAS BENEFICJENTOWI W FORMIE ZALICZKI****

Lp. Źródło Kwota środków przekazanych 
w formie zaliczki

1 = 2 Środki wspólnotowe
2 Fundusz…. (Podać nazwę)

3 W tym środki przeznaczone na cross-
financing

4 = 5+6+7 Krajowe środki publiczne:
5 - budżet państwa

6 - budżet jednostek samorządu 
terytorialnego 

7 - inne krajowe środki publiczne

8 = 1+4 suma ogółem w PLN:

**** Tabela wypełniana wyłącznie w przypadku, gdy system wdrażania danego programu umożliwia 
przekazanie beneficjentom środków publicznych w formie zaliczki.
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(23_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem (jeżeli zostało 
przewidziane w umowie/decyzji* o dofinansowaniu)
Lp. Rodzaj przychodu Kwota

1 2

suma ogółem w PLN:

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

(24_) OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE OBJĘTYM 
WNIOSKIEM
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................

(25_) PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU 
ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................

(26_) INFORMACJA NA TEMAT PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH 
W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM, ZADAŃ WRAZ Z PODANIEM 
PRZYCZYN
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................

(27)  POSTĘP REALIZACJI HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
Etapy realizacji Stan realizacji Kwota wydatków (ogółem)

Etap 1
(nazwa)...................
Etap 2
(nazwa 2)....
Etap...

W kolumnie  etapy realizacji należy wpisać etapy realizacji  zgodnie  z  zapisami  określonymi  we 
wniosku o dofinansowanie.

W kolumnie  stan realizacji należy przedstawić i opisać najważniejsze działania podjęte w ramach 
danego etapu projektu, w tym m.in. informacje o prowadzonych przetargach, podpisanych umowach 
z  wykonawcami,  zaistniałych  oraz  potencjalnych  problemach  związanych  z  realizacją  projektu 
(szczególnie tych mogących skutkować opóźnieniami w stosunku do założonego harmonogramu), 
istotnych zmianach w projekcie już wprowadzonych bądź planowanych  do wprowadzenia, itp. 

W  kolumnie  wartość  poniesionych  wydatków należy  przedstawić  wartość  ogółem  poniesionych 
wydatków związanych z realizacją danego etapu.

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

(28_) WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka 
miary 

wskaźnik
a

Wartość  
docelowa 
wskaźnika 

określona w 
umowie/decyzji  

o  
dofinansowanie

Wartość  
wskaźnika 

osiągnięta w 
okresie za 

który składany 
jest wniosek

Wartość  
wskaźnika 

osiągnięta od 
początku 
realizacji  
projektu

Stopień 
realizacji  
wskaźnika

(%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100%

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU
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(29_) POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

Kategoria 
wydatku

Wartość  
określona w 

umowie/decyzji  
o 

dofinansowanie

Wydatki  
poniesione w 
okresie, za 

który składany 
jest wniosek 

Wydatki  
poniesione od 

początku 
realizacji  
projektu

Stopień realizacji
(%)

1 2 3 4 5 = 4/2*100%
Wydatki  

kwalifikowane
Wydatki  

niekwalifikowan
e

Całkowite  
wydatki projektu

(30_) HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA CZTERY KOLEJNE 
KWARTAŁY

Kwartał Planowane wydatki Planowana kwota  
wnioskowana

...  kwartał 20.. r.

...  kwartał 20.. r.

...  kwartał 20.. r.
... kwartał 20.. r.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI 
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

(31_) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

Czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania zamówień 
publicznych?

Tak Nie Nie dotyczy  
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W przypadku naruszenia przepisów Prawa zamówień Publicznych, proszę 
opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki 
zaradcze.

(32_) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA
Czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska?

Tak Nie Nie dotyczy  

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać na czym 
polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

(33_) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS

Czy w trakcie realizacji projektu przestrzegana jest zasada równych szans?

Tak Nie Nie dotyczy  

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać na czym polegały 
nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

(34_) ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ*****
Czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy 
publicznej?

Tak Nie Nie dotyczy  
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W przypadku naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej, proszę opisać na 
czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

***** - Punkt 34 należy umieścić we wzorze wniosku beneficjenta o płatność w przypadku, gdy w programie 
występuje pomoc publiczna

(35_) Oświadczenie beneficjenta:

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z 
prawdą,  a  wydatki  wykazane  we  wniosku  zostały  zapłacone.  Jestem  świadomy 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania 
nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Oświadczam,  że  dokumentacja  związana  z  projektem  przechowywana 
jest  ......................................................................................................................

(36_) Załączniki:
1. Potwierdzone za  zgodność  z  oryginałem kopie  faktur  lub  dokumentów księgowych  o 

podobnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zapłaty 
(o  ile  beneficjent  nie  został  zwolniony  z  obowiązku  załączania  wspomnianych 
dokumentów do wniosku o płatność);

2. Poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  dokumentów  potwierdzające 
odbiór/wykonanie prac;

3. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych 
lub  przelewów bankowych,  dokumentujących  operacje  na  rachunku,  którego  wniosek 
dotyczy;

4. Inne  dokumenty,  o  ile  są  wymagane  zgodnie  z  umową/decyzją* 
o dofinansowanie.

(37_)
Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko):

* Niepotrzebne skreślić.
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