
1 
 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 

Sprawozdanie finansowe jest składane za pośrednictwem systemu informatycznego FNP przy 
wykorzystaniu indywidualnych kont użytkowników  
(wnioski.fnp.org.pl  zakładka FINANSE Sprawozdania finansowe). 

 

Sprawozdanie finansowe składa się z części Finanse (tabele pokazujące postęp finansowy w realizacji 
projektu) i Wydatki (zestawienie poniesionych wydatków). Na podstawie danych wprowadzonych  
w części Wydatki generowana jest (automatycznie przez system informatyczny FNP) część Finanse. 
 

Zanim przystąpią Państwo do przygotowywania sprawozdania finansowego proszę zapoznać się  
z kilkoma informacjami na temat formularza sprawozdania i sposobu przekazywania danych do FNP. 
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I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PROJEKCIE – ZASADY OGÓLNE  

(zakładka FINANSE Sprawozdania finansowe przycisk Wydatki) 

1. Przygotowanie zestawienia poniesionych wydatków 

Zestawienie poniesionych wydatków  można sporządzić w jednym z dwóch wariantów: 

1) import z systemu informatycznego FNP zestawienia wydatków (szablon w formacie Excel) 
uzupełnienie formularza danymi  wczytanie wydatków z pliku Excel do systemu 
informatycznego FNP  więcej informacji zobacz pkt. II; 

2) bezpośrednie wprowadzanie poniesionych wydatków w systemie informatycznym FNP  
więcej informacji zobacz pkt. III. 

2. Kategorie w zestawieniu poniesionych wydatków 

Zestawienie poniesionych wydatków obejmuje cztery kategorie: 

1) Kat. 1 Koszty wynagrodzeń (W) 

2) Kat. 2 Koszty podwykonawstwa (E) 

3) Kat. 3 Cross-financing (C) w zakresie staży i szkoleń (bez podkategorii stypendia) 

4) Kat. 4 Pozostałe koszty bezpośrednie (Op) 

UWAGA: Koszty rozliczane stawką ryczałtową (kat. 5 - Koszty pośrednie (O)) są naliczane przez system 
informatyczny FNP w wysokości 17% kosztów kwalifikowalnych kat. 1 (W – koszty wynagrodzeń)  
i kat. 4 (Op. - pozostałe koszty bezpośrednie).  Zgodnie ze wzorem O = (W + Op) x 17%.  
Po wprowadzeniu wszystkich wydatków do zestawienia poniesionych wydatków, w zakładce FINANSE 
 Sprawozdania finansowe, należy wybrać przycisk „Zapisz do wydatków” co spowoduje m.in. 
naliczenie kosztów pośrednich.  Kwota kosztów pośrednich jest kwotą nieedytowalną. W przypadku 
projektów realizowanych w konsorcjum kwota w kat. 5 - koszty pośrednie (O) jest wyliczana dla 
każdego z konsorcjantów w wysokości 17% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem kategorii  
E - Podwykonawstwa i C - Cross-financingu) poniesionych bezpośrednio przez każdego z Konsorcjantów 
zgodnie ze wzorem O = (W + Op) x 17%. 

3. Zakres informacji w zestawieniu poniesionych wydatków 

Niezależenie od wybranego wariantu przygotowania zestawienia wydatków (zobacz pkt. I.1) zakres 
wymaganych informacji jest taki sam i obejmuje: 

1) Numer kategorii zgodny z numerem kategorii wskazanym w budżecie projektu np. 1.1 (tj. 
Wynagrodzenie Kierownika projektu), 1.2 (tj. Wynagrodzenie Zastępcy kierownika projektu) itd.  

UWAGA: w przypadku wprowadzania wydatków w szablonie w formacie Excel (wczytywanym do 
systemu FNP) nie ma konieczności wprowadzania wydatków zgodnie z kolejnością poszczególnych 
kategorii (po wprowadzeniu do systemu dane zostaną posortowane zgodnie z numerami 
kategorii). W przypadku wprowadzania wydatków bezpośrednio w systemie FNP należy wybrać 
odpowiednią kategorię z rozwijanej listy kategorii. 

2) Nazwa towaru lub usługi (max 2000 znaków) - prosimy o szczegółowy opis wydatku,  
w szczególności: 

a) w przypadku wynagrodzeń wskazanie: imienia i nazwiska; formy zatrudnienia; wymiaru etatu 
przypadającego na projekt; okresu, którego dotyczy wynagrodzenie; 

Uwaga: W przypadku rozliczania wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu 
prosimy o wpisanie danych tych osób w  systemie informatycznym FNP w zakładce „Osoby 
realizujące projekt”.  
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b) w przypadku rozliczenia wydatków związanych z zakupem elementów niezbędnych do budowy 
prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej konieczne jest wskazanie, że dane 
elementy dotyczą budowy prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; 

c) w przypadku rozliczania używanego środka trwałego prosimy o dołączenie oświadczenia, że 
ww. środek trwały nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków 
unijnych UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych w ciągu 7 poprzednich lat  
(10 lat dla nieruchomości); 

d) informacji o rozliczeniu wydatku w ramach odpisów amortyzacyjnych. 

3) Numer dokumentu (max 50 znaków)  – numer dokumentu źródłowego, na podstawie którego 
został poniesiony wydatek (np. numer faktury, numer listy płac). 

4) Data wystawienia dokumentu (max 50 znaków) – data wystawienia dokumentu, o którym mowa 
w pkt. 3. Datę należy uzupełnić w formacie RRRR/MM/DD. 

5) Data zapłaty (max 50 znaków) – data zapłaty za wydatek (data przelewu albo data płatności 
gotówkowej). Datę należy uzupełnić w formacie RRRR/MM/DD. 

6) Nr księgowy lub ewidencyjny (max 50 znaków) – numer nadany przez administrację jednostki dla 
dokumentu, o którym mowa w pkt 3. 

7) NIP wystawcy dokumentu (max 50 znaków) – numer NIP wystawcy dokumentu, o którym mowa 
w pkt. 3. 

8) Kwota dokumentu brutto – kwota brutto całego dokumentu, o którym mowa w pkt. 3. Należy 
wpisywać wartości w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

9) Koszty kwalifikowalne ogółem (KW) – wartość kosztu kwalifikowalnego rozliczanego w projekcie. 
W przypadku beneficjentów pomocy publicznej w zestawieniu poniesionych wydatków należy 
wpisać całą kwotę kwalifikowalną z uwzględnieniem wkładu własnego, który podlega rozliczeniu. 
Intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa będzie liczona od kwoty całkowitej 
rozliczonej w sprawozdaniu w danym okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem stypendiów, które 
są finansowanie w 100%.    

10) W tym koszty kwalifikowalne VAT – kwota VAT dotyczy wyłącznie kwoty kwalifikowalnej 
rozliczanej w projekcie.  

11) Tryb wyboru wykonawcy (max 50 znaków) – należy wskazać art. i pkt. ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na podstawie, 
którego przeprowadzono postępowanie dotyczące rozliczanych w projekcie zakupów 
jednoznacznie wskazujący na tryb zamówienia. W przypadku zakupów w trybie art. 4 pkt. 8   
tj. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro należy dodatkowo wskazać podstawę wyboru dostawcy zgodną z rozdziałem 6.5 Zamówienia 
udzielone w ramach projektów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

12) Nr postępowania w Jednostce (max 50 znaków) - numer postępowania nadany przez 
administrację Jednostki, który jednoznacznie pozwoli zidentyfikować zamówienie i zweryfikować 
prawidłowość dokonanego rozpoznania rynku/wyboru trybu, w którym dokonano zamówienia 
oraz sposobu ogłoszenia w przypadku zamówień w trybie przetargu zgodnie z uPzp oraz 
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Informacje dodatkowe 

1) Kwoty w zestawieniu poniesionych wydatków należy wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku. 
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2) Sprawozdanie finansowe podpisuje Kierownik Projektu oraz  Główny Księgowy/Kwestor. 

3) Sprawozdania przygotowane na nieprawidłowym wzorze, będą bez weryfikacji kierowane do 
korekty. 

II. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW SZABLON W FORMACIE EXCEL 
 

1. Ścieżka dostępu do pliku Excel 

Szablon zestawienia poniesionych wydatków dostępny jest w systemie informatycznym FNP 
(wnioski.fnp.org.pl). Po zalogowaniu  zakładka  „Dokumenty do pobrania” (Rys. 1).  

 

Rys. 1 

W przypadku konsorcjum proszę pobrać dwa szablony Excel – jeden dla wydatków Jednostki 
naukowej, drugi dla Przedsiębiorstwa.  

UWAGA 1: W szablonie w formacie Excel prosimy: 

a) NIE zmieniać nazwy arkusza "Arkusz1" ani NIE dodawać nowych arkuszy (wszystkie dane należy 
umieścić w arkuszu o nazwie "Arkusz1"); 

b) NIE zmieniać kolejności kolumn; 

c) NIE ukrywać/dodawać/usuwać wierszy ani kolumn; 

d) NIE dodawać wierszy pustych;  

e) NIE scalać komórek; 

f) NIE wprowadzać formuł obliczeniowych i linków; 

g) NIE formatować komórek do formatu "data"; 

h) NIE zmieniać formatu komórek; 

i) Jeśli jakaś komórka nie ma wartości, nie wprowadzać do niej kresek,  ani innych znaków; 

j) Jeśli wartość jakiejś komórki powtarza się, należy skopiować tę wartość, nie wpisywać "jw.". 

UWAGA 2: Prosimy o pobieranie szablonu Excel zestawienia poniesionych wydatków z bazy, 
odrębnie dla każdego okresu sprawozdawczego. 
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2. Wczytanie zestawienia poniesionych wydatków do systemu informatycznego FNP 

KROK I 

W zakładce FINANSE Sprawozdania finansowe przycisk Wydatki [1] (Rys. 2), następnie poniżej 
tabeli, w bloku „Wczytywanie wydatków z pliku Excela” proszę wybrać „Wybierz plik Excel: Przeglądaj” 
[2] (Rys.3). 

 

Rys. 2 

 

Rys. 3 

KROK II  

Po wybraniu pliku Excel proszę kliknąć przycisk „Wczytaj wybrany plik” (Rys. 4). W konsorcjum 
czynność tę należy dokonać osobno dla Jednostki naukowej i Przedsiębiorstwa.  

 

Rys. 4 

W systemie pojawi się komunikat „Plik Excela wczytany poprawnie” ([1] Rys. 5). 

Na tym etapie nastąpi pierwsza weryfikacja poprawności wypełnienia pliku. Na czerwono zostaną 
zaznaczone komórki zawierające błędy ([2] Rys. 5).  

Korygowanie błędów: 

1 

2 
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a) plik z błędami można usunąć wybierając „Usuń import bez zapisywania” ([3] Rys. 5).  
Po skorygowaniu błędów z nowym plikiem Excel proszę powtórzyć krok I i krok II.  

b) możliwe jest dokonanie korekty dla pojedynczego wydatku poprzez wybranie „Pokaż/Edytuj” 
albo usunięcie pojedynczego wydatku („Usuń”) ([4] Rys. 5). 

Do czasu skorygowania wszystkich błędów przycisk „zapisz do wydatków” ([5] Rys. 5) będzie 
nieaktywny.  

 

Rys. 5 

Najczęstsze błędy w wypełnieniu zestawienia poniesionych wydatków, niepozwalające zaimportować 
zestawienia to: 

a) Niewłaściwa liczba kolumn oraz nieprawidłowe ich nagłówki (niezgodne z szablonem Excel 
zestawienia); 

b) Przekroczona liczba znaków w poszczególnych komórkach (powyżej nałożonych ograniczeń); 

c)  Zmieniona nazwa arkusza  (powinno być "Arkusz1"). 

Najczęściej alarmowane błędy po wczytaniu zestawienia do systemu informatycznego FNP: 

a) Błędny numer kategorii (tj. wprowadzenie numeru kategorii głównej bez rozszerzenia np.  
1 zamiast 1.1); 

b) Brak wypełnienia wszystkich wymaganych komórek zestawienia (obligatoryjnemu wypełnieniu 
nie podlegają dane dotyczące NIP, Tryb wyboru wykonawcy/dostawcy w projekcie  
i nr postępowania nadany w Jednostce dla rozliczanych w projekcie zakupów towarów i usług); 

c) Wpisanie w polu liczbowym informacji np. tekstowych. 

KROK III 

W sytuacji, gdy nie zostanie wyświetlona informacja o błędach (brak komórek zaznaczonych na 
czerwono) zestawienie można wczytać bezpośrednio do sprawozdania finansowego aktywny 
przycisk „Zapisz do wydatków” ([1] Rys. 6) – w przypadku konsorcjum czynność tę należy wykonać 
osobno dla Jednostki naukowej i Przedsiębiorstwa ([2] Rys. 7). Na tym etapie zagregowane dane 

1 

2 

2 

3 

4 

5 
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zostaną przeniesione do tabeli „Rozliczenie wydatków - zestawienie wydatków” co oznacza, że dane 
zostały prawidłowo wprowadzone do systemu informatycznego FNP. 

 

Rys. 6 

 

Rys. 7 

Korygowanie błędów 

Po wczytaniu zestawienia („zapisaniu do wydatków”) jest możliwa korekta poprzez dodanie ([1] Rys. 
8)/usunięcie ([2] Rys. 8), modyfikację wprowadzonego wydatku („Pokaż/Edytuj”) ([3] Rys. 8) lub 
usunięcie całego zaimportowanego pliku ([4] Rys. 8). Zmian tych można dokonać w tabeli „Szczegółowa 
lista wydatków w okresie” (zakładka FINANSE  Sprawozdania finansowe  przycisk Wydatki  tabela 
„Szczegółowa lista wydatków w okresie”). 

1 

2 
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Rys. 8 

3. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym 
W przypadku, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki, istnieje 
możliwość wygenerowania „zerowego” zestawienia wydatków oraz sprawozdania za pomocą 
przycisku „Ustaw brak wydatków w okresie” (Rys. 9) (zakładka FINANSESprawozdania 
finansoweprzycisk Wydatki). 

 

Rys. 9 
 

W takiej sytuacji nie ma konieczności pobierania i wypełniania zerowymi wartościami szablonu 
zestawienia poniesionych wydatków w pliku Excel. 
Po naciśnięciu ww. przycisku automatycznie w sprawozdaniu finansowym zostaną uzupełnione 
wszystkie wartości kategorii w kwotach „0,00”. Jednocześnie pojawi się przycisk „Ustawiono brak 
wydatków w okresie, kliknij, jeżeli chcesz to wyłączyć” (Rys. 10). Funkcja ta pozwala na powrót do 
wyboru wariantu wprowadzania wydatków, o których mowa w części I.1. 

4 
1 

2 

3 
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Rys. 10 

III. BEZPOŚREDNIE WPROWADZANIE WYDATKÓW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM FNP 

1. Ścieżka dostępu do wprowadzania wydatków 

Każdy wydatek można wprowadzać bezpośrednio w systemie informatycznym FNP 
(wnioski.fnp.org.pl). Po zalogowaniu zakładka FINANSE  Sprawozdania finansowe  przycisk 
Wydatki -> blok „Szczegółowa lista wydatków w okresie” (Rys. 11).  

 

Rys. 11 

2. Wprowadzanie wydatków 

W celu rozpoczęcia/kontynuacji wprowadzania wydatków należy kliknąć przycisk „Dodaj wydatek” 

([1] Rys. 12). Po uzupełnieniu danych dotyczących wydatku aby zaakceptować wydatek należy 

kliknąć przycisk „Aktualizuj” ([2] Rys. 12) – wydatek zostanie wprowadzony w tabeli w bloku 

„Szczegółowa lista wydatków w okresie” a jednocześnie wszystkie jego dane pozostaną w polach, 

w których został wprowadzany (w celu ewentualnej korekty wprowadzonego wydatku). W celu 
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wprowadzenia kolejnego wydatku należy kliknąć przycisk „Dodaj wydatek”. 

 

Rys. 12 

Po zaktualizowaniu wydatku/dodaniu kolejnego wydatku na bieżąco będą się aktualizować kwoty 
w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z kwotami i kategoriami, w których wydatki zostały 
wprowadzone. 

Dane finansowe dla Jednostki naukowej i Przedsiębiorstwa wprowadzane są niezależnie poprzez 
odpowiedni wybór Przedsiębiorstwo lub Jednostka naukowa w bloku „Rozliczenie wydatków - 
zestawienie wydatków”.  

3. Dodatkowe funkcje 

W ramach ręcznego wprowadzania wydatków istnieje możliwość sortowania wydatków po każdym 
z nagłówków tabeli „Szczegółowa lista wydatków w okresie”  i wyszukiwania wydatków ze względu 
na: 

a) Numer kategorii, 

b) Numer dokumentu, 

c) Kwotę wydatku kwalifikowalnego. 

IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

FINANSESprawozdania finansoweprzycisk Finanse  

1. Zaimportowanie do bazy prawidłowego pliku Excel zestawienia poniesionych wydatków powoduje 
automatyczne przeniesie zagregowanych danych do innych tabel sprawozdania finansowego.  
W przypadku bezpośredniego wprowadzania każdego wydatku do systemu informatycznego FNP, 
każdy wprowadzony wydatek aktualizuje na bieżąco kwotę wydatków poszczególnych kategorii 
sprawozdania finansowego. 

2. Dane dla kat. 3.1 i kat. 3.2 (stypendia dla studentów i doktorantów) zostaną automatycznie 
wygenerowane z systemu informatycznego FNP na podstawie dokonanych wypłat stypendiów (o 
przypisaniu kwot stypendiów do okresu sprawozdawczego decyduje data ich wypłaty przez FNP). 

3. Koszty rozliczane metodą ryczałtową zostaną naliczone automatycznie przez system informatyczny 
FNP w wysokości 17% sumy kosztów kwalifikowalnych kat. 1 (W – koszty wynagrodzeń) i kat. 4 (Op 
- pozostałe koszty bezpośrednie). W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum kwota 
kosztów rozliczanych stawką ryczałtową jest automatycznie  wyliczana w wysokości 17% sumy 

2 

1 
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kosztów kwalifikowalnych kat. 1 (W – koszty wynagrodzeń) i kat. 4 (Op - pozostałe koszty 
bezpośrednie) na etapie cząstkowych sprawozdań konsorcjantów, a jej łączna wartość zostanie 
ostatecznie zweryfikowana w sprawozdaniu zintegrowanym.   

4. W sprawozdaniu finansowym należy uzupełnić: 

a) Kwotę podatku VAT (w przypadku, jeżeli podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym  
w projekcie, w przypadku jego nie kwalifikowalności należy wpisać wartość 0,00) zakładka 
FINANSESprawozdania finansoweprzycisk Finansetabela VAT w okresie 
sprawozdawczym (Rys. 13; [a] Rys. 14); 

 
Rys. 13 

 

b) Kwotę odsetek narosłych w danym roku kalendarzowym (które zostały zwrócone do dnia 20 

stycznia następnego roku na konto wskazane przez FNP) zakładka FINANSESprawozdania 

finansoweprzycisk Finanse tabela Odsetki narastająco w roku kalendarzowym ([b] Rys. 

14); 

c) Inne przychody w projekcie (jeśli dotyczy) zakładka FINANSESprawozdania 
finansoweprzycisk Finansetabela Inne przychody w projekcie dla okresu ([c] Rys. 14); 

 

Rys. 14 

a 

b 

c 
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Dane w tabelach a) – c) wprowadza się poprzez wybranie „Edytuj” (przycisk dostępny w każdej 
tabeli), a następnie „Aktualizuj” (jeżeli wprowadzona kwota jest poprawna) lub „Anuluj” (jeżeli 
chcemy wrócić do poprzedniej wartości). 

d) Dane osoby przygotowującej sprawozdanie finansowe (zakładka FINANSESprawozdania 
finansowetabela Osoba przygotowująca sprawozdanie) ([d] Rys. 15); 

e) Miejsce przechowywania dokumentacji finansowej (zakładka FINANSESprawozdania 
finansowetabela Miejsce przechowywania dokumentacji finansowej) ([e] Rys. 15). 

 

Rys. 15 

Dane w tabelach d) – e) wprowadza się poprzez wybranie „Edytuj” (przycisk dostępny w każdej tabeli), 
a następnie „Zapisz” (jeżeli dane są poprawna) lub „Anuluj” (jeżeli chcemy wrócić do poprzednich 
danych). 

5. W celu zatwierdzenia wprowadzonych do sprawozdania finansowego danych należy kliknąć 
przycisk „zamknij sprawozdanie finansowe” dla odpowiedniego okresu sprawozdawczego 
(zakładka FINANSE „Akceptacje finansowe” (Rys. 16)). Do czasu zatwierdzenia sprawozdania na 
wydruku będzie widnieć napis „WYDRUK PRÓBNY”).  

 

Rys. 16 

6. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych oraz zatwierdzeniu sprawozdania należy 
wydrukować jego wersję PDF (zakładka FINANSESprawozdania finansoweprzycisk Drukuj PDF 
(Rys. 17)). Wydruk będzie obejmował również zestawienie poniesionych wydatków. 

  d 

e 



13 
 

 

Rys. 17 

7. Na wydruku sprawozdania zostaną wygenerowane następujące oświadczenia: 

a) Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w zestawieniu poniesionych wydatków 
zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 
karnego, dotyczącego poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, 
odpowiedzialności wynikającej z art. 270 i 273 kodeksu karnego dotyczących przestępstw 
przeciwko wiarygodności dokumentów oraz z art. 297 kodeksu karnego (oszustwo dotacyjne i 
subwencyjne); 

b) Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest (miejsce i adres): …; 

c) W przypadku, gdyby wśród wydatków rozliczonych w niniejszym sprawozdaniu finansowym 
znalazły się wydatki, które są jednocześnie współfinansowane z innych projektów / środków 
własnych, niniejszym oświadczam, że: 

i. posiadam metodologię wyliczenia kwoty kwalifikowanej (metodologia 
przechowywana jest w Jednostce – nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych 
metodą ryczałtową), 

ii. wydatek został rozliczony w proporcji jego wykorzystania na potrzeby projektu, 
iii. kwota wnioskowana do rozliczenia sprawozdaniem została właściwie obliczona; 

d) Środki finansowe rozliczone w sprawozdaniu finansowym w kategorii kosztów pośrednich (O) 
zostały poniesione wyłącznie w związku z realizacją Projektu. Kierownik Projektu, jako 
dysponent środków przekazanych przez Fundację na część Projektową, zaakceptował wydatki 
poniesiony w ramach kosztów pośrednich; 

e) Oświadczam, że przed zatrudnieniem pracownika, otrzymującego wynagrodzenie ze środków 
Projektu, zostało zweryfikowane, że nie pobiera on wynagrodzenia lub stypendium w innym 
projekcie finansowanym przez Fundację (za wyjątkiem stypendiów otrzymywanych w ramach 
programu START) oraz, że całkowite obciążenie zawodowe tego pracownika w miesiącu, za 
który jego wynagrodzenie rozliczone jest w ramach kategorii wydatków 1 (Koszty 
Wynagrodzeń (W)), nie przekroczyło 276 godzin. 

8. Sprawozdanie finansowe podpisuje Kierownik projektu oraz  Główny Księgowy/Kwestor.  
Na sprawozdaniu należy umieścić datę podpisania sprawozdania oraz pieczęć jednostki.   

UWAGA. Sprawozdania nie zamknięte w systemie informatycznym FNP tj. z napisem „WYDRUK 
PRÓBNY” lub niekompletne będą bez weryfikacji kierowane do korekty. 
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IV. PRZEKAZANIE ORAZ WERYFIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Sprawozdanie finansowe powinno zostać przekazane do FNP w wersji papierowej w terminie do 
25 dni od daty upływu okresu sprawozdawczego. 

2. Sprawozdania będą weryfikowane w kolejności wpływu do FNP. 

3. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe zawiera braki lub błędy, Kierownik Projektu,  
na wezwanie FNP jest zobowiązany do przesłania poprawionych wersji sprawozdań w terminie do 
14 dni od daty otrzymania uwag z Fundacji. 

 

V. AKCEPTACJA SPRAWOZDAŃ I WYPŁATA KOLEJNEJ TRANSZY 

1. Wydatki przedstawione do rozliczenia w sprawozdaniu finansowym zostaną zweryfikowane na 
podstawie zestawienia poniesionych wydatków. Taki sposób weryfikacji nie zwalnia grantobiorcy 
z obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających wszystkie wydatki poniesione na rzecz 
realizacji projektu przedstawione do rozliczenia zaliczki. Dokumenty powinny być sporządzone  
i przechowywane zgodnie z regulacjami jednostki oraz przepisami prawa krajowego i unijnego. 
Dokumentacja finansowa poświadczająca poniesienie wydatków rozliczonych w poszczególnych 
sprawozdaniach finansowych może zostać zweryfikowana przez kontrolę w miejscu realizacji 
projektu lub przez upoważnione urzędy i instytucje we właściwych sobie obszarach. 

2. Fundacja przekazuje Kierownikowi projektu informację o akceptacji sprawozdania drogą 
elektroniczną.  

3. Warunkami otrzymania kolejnych transz są: 

a) złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego sprawozdania finansowego  
i merytorycznego (jeżeli termin wypłaty danej transzy przypada po terminie złożenia 
sprawozdania merytorycznego), 

b) pozytywne zweryfikowanie i akceptacja sprawozdania finansowego i merytorycznego (jeżeli 
termin wypłaty danej transzy przypada po terminie złożenia sprawozdania merytorycznego), 
w tym akceptacja przez Fundację poniesionych wydatków kwalifikowanych,  

c) rozliczenie co najmniej 70% wszystkich przekazanych dotychczas zaliczek. 

 


