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OPIS ZMIAN 
DO WYTYCZNYCH W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZO ŚCI POIiŚ 

2 aktualizacja  
 

W związku z wejściem w Ŝycie (15 czerwca 2009 r.) zmienionych horyzontalnych Wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 

712), konieczne było uaktualnienie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Główne zmiany w Wytycznych wynikają zarówno ze zmian zawartych w dokumencie horyzontalnym, 

jak równieŜ obejmują rozwiązania upraszczające i usprawniające proces sprawozdawczy. 

Wprowadzone modyfikacje mają na celu ułatwienie korzystania z Wytycznych instytucjom 

zaangaŜowanym we wdraŜanie Programu.  

Wprowadzone zmiany obejmują między innymi: 

• rozdzielenie  Wniosku  beneficjenta  o płatno ść i Wytycznych  – dzięki przyjętemu rozwiązaniu 

moŜliwe będzie dokonywanie zmian we wniosku niezaleŜnie od długotrwałego procesu 

aktualizacji Wytycznych; 

• zwolnienie  instytucji  pośrednicz ących  z obowi ązku  wypełniania  tabel finansowych , dla 

których podstawą sporządzania jest system KSI (SIMIK 07-13) - modyfikacja wzorów informacji 

miesięcznych i sprawozdań okresowych z realizacji priorytetu; 

• zniesienie obowi ązku przygotowywania prognoz w ramach sprawozda ń okresowych  

z realizacji priorytetu; 

• zwolnienie  instytucji pośrednicz ących  z obowiązku sporządzania sprawozda ń okresowych  

za II półrocze kalendarzowe  – zmodyfikowane sprawozdanie roczne, zawierające wszystkie 

elementy niezbędne do sporządzenia przez IZ sprawozdania okresowego z realizacji Programu 

za II półrocze, będzie przekazywane przez instytucje pośredniczące we wcześniejszym terminie 

umoŜliwiającym realizację obowiązków sprawozdawczych przez IZ; 

• informacje miesi ęczne i sprawozdania okresowe  z realizacji priorytetu będą przekazywane 

przez instytucje pośredniczące wyłącznie w wersji elektronicznej , jedynie sprawozdania 

roczne z wdraŜania priorytetów będą przesyłane w wersji papierowej; 

• wprowadzenie obowiązku półrocznego sprawozdawania  na temat projektów, które w umowach 

o dofinansowanie mają zawarte klauzule warunkowe  związane z przeprowadzeniem 

dodatkowej oceny oddziaływania na środowisko  - modyfikacja wzorów sprawozdań 

okresowych z realizacji priorytetu i sprawozdań rocznych z wdraŜania priorytetów; 

• wprowadzenie obowiązku półrocznego sprawozdawania  na temat duŜych projektów , które 

w umowach o dofinansowanie mają zawarte klauzule warunkowe dotyczące wydania decyzji 

KE dla du Ŝego projektu  - modyfikacja wzorów sprawozdań okresowych z realizacji priorytetu 

i sprawozdań rocznych z wdraŜania priorytetów. 

 


