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Dot. Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ  

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością dokonania przez IZ POIiŚ autopoprawki w treści 

Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko została wprowadzona modyfikacja w następujących załącznikach  

do przedmiotowych Zaleceń: 

- w załączniku 4a (Instrukcja wypełniania karty informacyjnej do wniosku beneficjenta o płatność  – 

priorytety XIV i XV), w punkcie 25. Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki, w związku z omyłką 

pisarską, modyfikacji uległ zapis w ppkt. 2): W kolumnie Kwota wydatków ogółem należy wykazać źródła 

sfinansowania wydatków objętych wnioskiem. Suma wartości w tej kolumnie (wiersz 7) odpowiada wartości 

będącej wynikiem odjęcia od kwoty wykazanej w tabeli 12, kolumna 4 (było: kolumna 5) wiersz ogółem 

(bieżący wniosek o płatność) analogicznej kwoty z poprzedniego zatwierdzonego wniosku o płatność,  

W odniesieniu do ww. zmiany uprzejmie informuję, że nie ma konieczności dokonywania poprawek  

w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność. 

- w załączniku 1a i 8a (Instrukcja wypełniania konkretnych pozycji wniosku  beneficjenta o płatność 

priorytety I-XIII oraz XIV I XV), w punkcie 9 w części dotyczącej faktur korygujących, w związku  

z omyłką pisarską, modyfikacji uległ zapis w ppkt. 2): w tabeli ujmowane są w osobnych wierszach 

zarówno faktura korygowana jak i faktura korygująca. W przypadku faktury korygującej (było: korygowanej) 

w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem jest ona ujmowana ze znakiem 

„minus” (jeśli na podstawie tej faktury została pomniejszona należność dla wykonawcy) lub ze znakiem „plus” 

(jeśli na podstawie tej faktury została zwiększona należność dla wykonawcy) i tylko w zakresie wartości  

o którą dokonano korekty pierwotnej faktury. 

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.pois.gov.pl (zakładka: dokumenty  

i wytyczne/wzory dokumentów/wnioski o płatność) zostały umieszczone załączniki 4a, 1a i 8a do Zaleceń  

w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność uwzględniające autopoprawki. 

 

Z poważaniem 
 
w zast. Marceli Niezgoda  
Podsekretarz Stanu 
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