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Niniejsza Instrukcja jest przeznaczona dla pracowników Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych (dalej: CUPT) i przedstawia metodykę uproszczonego rozliczania wydatków 
kwalifikowanych związanych kosztami wynagrodzeń we wnioskach o płatność składanych przez 
beneficjentów, którzy zawarli umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 (dalej: POIiŚ). 

UWAGA

Niniejsza Instrukcja rozliczania kosztów osobowych dotyczy wyłącznie wydatków związanych 
z wynagrodzeniem naliczanym na podstawie zapisów umowy o pracę lub umowy zlecenie. 
W przypadku wydatków osobowych, które zostały poniesione w wyniku zawarcia umów innych niż 
umowa o pracę lub dotyczą kosztów wyposażenia stanowiska pracy, beneficjent jest zobowiązany 
dokonać ich rozliczenia we wniosku o płatność przy zastosowaniu zasad wskazanych w Zaleceniach 
w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (dalej: Zalecenia) a ich weryfikacja, w zakresie spełnienia warunków 
kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) lub Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (dalej SZOOP POIiŚ), odbywa się bez zastosowania uproszczonej 
metodyki rozliczenia wydatków osobowych.

I. ZASADY UPROSZCZONEJ WERYFIKACJI WYDATKÓW OSOBOWYCH

1. Weryfikacja kosztów wynagrodzeń, przedstawianych we wnioskach o płatność w systemie 
SL2014 dla projektów, dla których umowę o dofinansowanie zawarł z beneficjentem projektu 
Dyrektor CUPT, pod kątem spełnienia wymogów kwalifikowalności zawartych w Wytycznych 
oraz SZOOP POIiŚ odbywać będzie się na etapie :

- weryfikacji wniosku o płatność

- kontroli na miejscu projektu.

2. Beneficjent w celu deklaracji we wniosku o płatność kwalifikowanych wydatków związanych 
z kosztami wynagrodzeń jest zobowiązany do przedstawienia:

a) Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy 
o dofinansowanie (dalej: Zestawienie) – sporządzanego na podstawie listy płac 
zawierającego oświadczenia beneficjenta w zakresie zgodności poniesienia zadeklarowanych 
wydatków z zapisami Wytycznych;

b) jednorazowo, przy pierwszym wniosku o płatność obejmującym koszty wynagrodzeń 
w ramach danego stanowiska pracy: - dokumentów będących podstawą dokonywanych 
naliczeń/ potrąceń, w tym m.in: 

- regulamin pracy lub równoważny dokument określający zasady wynagradzania 
u beneficjenta, w tym np. regulamin premiowania, zakładowy układ zbiorowy pracy (jeśli 
dotyczy), przy czym dokumenty dotyczący składek i opłat fakultatywnych powinny 
obowiązywać w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

- umowę o pracę lub opis stanowiska pracy lub polecenie oddelegowania w ramach 
pełnienia obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy osób lub inne obowiązujące 
w jednostce dokumenty potwierdzające zaangażowanie pracownika do pracy na rzecz 



projektu wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania pracownika w realizację 
zadań na rzecz projektu lub, w przypadku rozliczenia godzinowego, określeniem zasad 
rozliczenia czasu pracy poświęconego na realizację zadań związanych z projektem.

W przypadku zmiany któregokolwiek z wymienionych dokumentów beneficjent 
zobowiązany jest dostarczyć jego obowiązującą wersję.

- dokumenty wskazane w pkt. 4 celem przeprowadzenia przez CUPT weryfikacji 
poprawności wypełniania Zestawienia przez beneficjenta. 

W kolejnych wnioskach o płatność, rozliczających metodą uproszczoną wydatki 
kwalifikowane poniesione na wynagrodzenia, dokumentów z pkt. 4 nie załącza się 
w systemie SL2014. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów 
dokumentów do wglądu podczas kontroli na miejscu realizacji projektu lub na wezwanie 
osoby kontrolującej wniosek o płatność w systemie SL2014.

3. W systemie SL2014 w bloku: POSTĘP FINANSOWY/ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW danego 
wniosku o płatność Beneficjent projektu jest zobowiązany wykazać każdą listę płac osobno, 
załączając skan Zestawienia oraz w przypadku wniosku o płatność zawierającego po raz 
pierwszy wynagrodzenie danego pracownika na danym stanowisku pracy dokumenty wskazane 
w pkt. 2b).

4. Listy płac nie są wymaganymi załącznikami do wniosku o płatność (z wyjątkiem wniosku 
o płatność zawierającego po raz pierwszy wynagrodzenie danego pracownika na danym 
stanowisku pracy . Beneficjent jest zobowiązany opisać je i przechowywać zgodnie z wymogami 
archiwizacji, jako dowód księgowy poniesienia wydatku, wraz z kartotekami imiennymi 
dotyczącymi płac pracowników, których wynagrodzenie podlega finansowaniu oraz z innymi 
dokumentami potwierdzającymi naliczenie i rozliczenie składników wynagrodzenia, w tym:

a) dokumentujących poniesienie wydatku na rzecz: pracownika beneficjenta, ZUS, Urzędu 
Skarbowego oraz jeśli dotyczy potrąceń na rzecz: ubezpieczyciela (z tytułu dokonania 
płatności ubezpieczenia dodatkowego), pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, konta 
komorniczego („zajęcie wierzytelności”) itp. beneficjent jest zobowiązany do opisania 
przelewów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS i składek na polisy 
z tytułu ubezpieczenia na życie i innych składników wynagrodzenia opłacanych zbiorczo 
w sposób wyszczególniający koszty poniesione w związku z zatrudnieniem pracowników 
objętych wnioskiem o płatność;

b) dokumentujących poniesienie innych kwalifikowanych składników wynagrodzenia i innych 
potrąceń wynagrodzenia pracownika jak również rozliczenia niekwalifikowanych składników 
wynagrodzenia w postaci przedstawienia np. deklaracji ZUS DRA – RCA;

c) będącymi podstawą dokonywanych naliczeń/potrąceń lub przyznawania premii/nagród 
w tym, min. zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe określanej przez ZUS na dany okres rozliczeniowy, itp.; 

d) W przypadku wynagrodzeń rozliczanych na podstawie liczby faktycznie przepracowanych 
godzin - określenie wzoru Miesięcznej Karty Czasu Pracy oraz spisem zasad prowadzenia 
ewidencji spraw, jak również dokumentów potwierdzających prowadzenie ewidencji czasu 
pracy.

5. Beneficjent jest zobowiązany okazać na wezwanie CUPT ww. dokumenty niezależnie od etapu 
weryfikacji kosztów, w ramach którego skierowano wezwanie (weryfikacja wniosku 
o płatność/kontrola na miejscu projektu). 



6. Weryfikacja dokumentacji poniesienia wydatków objętych Zestawieniem oraz treść zawartych 
w nim oświadczeń może odbywać się na próbie, ustalanej zgodnie z zasadami przewidzianymi 
w Metodyce doboru próby dokumentów do kontroli (dalej: Metodyka) stanowiącej Załącznik 
10.3.1.5 do procedury. 10.3.1 IW CUPT, na etapie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli na 
miejscu.

a) Weryfikacja na etapie wniosku o płatność – weryfikacja kwalifikowalności wydatków objętych 
Zestawieniem na etapie wniosku o płatność obejmuje m.in. potwierdzenie zgodności kwot 
wykazywanych przez beneficjenta w bloku: POSTĘP FINANSOWY/ZESTAWIENIE 
DOKUMENTÓW dla danej pozycji wniosku o płatność z wartościami wykazanymi 
w Zestawieniu, potwierdzenie zgodności składanych przez beneficjenta oświadczeń z treścią 
Zestawienia oraz dokumentów wskazanych w pkt. I.2 b) niniejszej Instrukcji oraz sporządzenia 
Zestawienia zgodnie z treścią części II niniejszej Instrukcji.

Weryfikacja może być rozszerzona o zakres dokumentacji wskazany w pkt. I.4 niniejszej 
Instrukcji. W przypadku kontroli dokumentacji poniesienia wydatków objętych Zestawieniem 
oraz treści zawartych w nim oświadczeń w ww. zakresie, weryfikacja może być przeprowadzona 
na próbie, ustalanej zgodnie z zasadami przewidzianymi w Metodyce.

W sytuacji planowanej kontroli na miejscu projektu, kierownik projektu w Departamencie 
Projektów Drogowych (DPD), Departamencie Projektów Kolejowych (DPK), Departamencie 
Projektów Multibranżowych (DPB) oraz Departamencie Projektów Miejskich (DPM) przekazuje 
informację do Departamentu Kontroli i Audytu (DK) nt. zweryfikowanej na etapie wniosku 
o płatność dokumentacji poniesienia wydatków objętych Zestawieniem, w tym podając:

- numer wniosku o płatność;
- pozycja z systemu SL2014 z bloku POSTĘP FINANSOWY/ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

danego wniosku o płatność, w którym ujęto wydatki z listy płac wykazanej w Zestawieniu 
i zweryfikowane przez DPD/DPK/DPB/DPM ;

- numer listy płac z Zestawienia oraz pozycja Zestawienia, której rozszerzona weryfikacja 
dotyczyła.

b) Weryfikacja na etapie kontroli na miejscu - wydatki objęte Zestawieniem weryfikowane są na 
próbie dokumentów objętych złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami o płatność, ustalanej 
zgodnie z zasadami doboru próby, przewidzianymi w Metodyce, w tym w zakresie zgodności 
przedstawionych oświadczeń w Zestawieniu ze stanem faktycznym. 

7. Uproszczenia rozliczania kosztów osobowych dotyczą wydatków związanych 
z wynagrodzeniem naliczanym na podstawie zapisów umowy o pracę. Kwalifikowalność 
wydatków osobowych dopuszczanych Wytycznymi i poniesionych w wyniku zawarcia umów 
innych niż umowa o pracę, nie będzie podlegała uproszczonej weryfikacji.

8. Kierownik projektu przekazuje beneficjentowi, który wskazał w umowie o dofinansowanie 
w ramach wydatków kwalifikowanych kategorię wydatków osobowych, wzór Zestawienia wraz 
z Instrukcją do jego wypełnienia niezwłocznie po podpisaniu umowy/aneksu do umowy 
o dofinansowanie obejmującego kwalifikowalność tego typu wydatków.

II. WYMOGI WYPEŁNIENIA ZESTAWIENIA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Sposób sporządzenia Zestawienia określa Instrukcja beneficjenta rozliczania wydatków 
osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem systemu SL2014 na 



podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy 
o dofinansowanie.

2. Zestawienie jest podpisywane przez Głównego Księgowego i zatwierdzone przez osobę 
upoważnioną przez beneficjenta projektu do złożenia wniosku o płatność w systemie SL2014.

3. Zestawienie jest opisane zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaleceń. Listy płac nie są 
wymaganymi załącznikami przekazywanymi przy wniosku o płatność, ale beneficjent jest 
zobowiązany do ich opisania zgodnie z treścią ww. załącznika.

4. W Zestawieniu beneficjent wykazuje:
a) kwalifikowane składniki wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników wraz z odrębnym 

wykazaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego, składek ubezpieczenia społecznego 
płaconych przez pracownika, kwoty odprowadzonej zaliczki na poczet podatku dochodowego 
oraz kwot potrąceń dokonywanych z tytułu ubezpieczenia dodatkowego, sądowo-
komorniczych itp. ;

b) daty dokonania płatności za wszystkie elementy wynagrodzeń;
c) stanowiska pracy, w odniesieniu do których wynagrodzenia są deklarowane jako 

kwalifikowane, określone za pomocą symbolu (kodu);
d) zaangażowanie godzinowe lub procentowe poszczególnych pracowników w realizację 

projektu;
e) oświadczenia potwierdzające, że deklarowane wynagrodzenia związane są z pracą 

wykonywaną na rzecz projektu oraz spełniają warunki kwalifikowania wydatków wskazanych 
w Wytycznych oraz Zaleceniach.

5. Beneficjent może wybrać wersję prezentacji kosztów w Zestawieniu w zależności od sposobu 
określenia w umowie z pracownikiem zaangażowania na rzecz realizacji zadań w ramach 
projektu: godzinowy lub procentowy.

Dane zestawienia muszą być odwzorowane w bazie personelu w systemie SL2014.

UWAGA
W celu zachowania przez pracowników beneficjenta praw do ochrony danych osobowych (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) każdemu pracownikowi pracującemu na danym stanowisku 
pracy prezentowanemu w Zestawieniu należy przypisać unikalny kod, którym należy oznaczyć również 
wszystkie dokumenty, przekazywane za pośrednictwem systemu SL2014, dotyczące zaangażowania 
i rozliczenia zaangażowania danej osoby do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu. 
Dokument opisujący sposób przypisania kodów do stanowisk pracy powinien być przechowywany 
u beneficjenta.

Załączniki:
1. Wzór Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków osobowych w ramach umowy 

o dofinansowanie.
2. Instrukcja beneficjenta rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za 

pośrednictwem systemu SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Data weryfikacji: 23.04.2021 r.
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