
1. Przygotowanie i składanie rozliczeń 

W rozdziale opisana została funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie i złożenie 
przez Wnioskodawcę rozliczenia do złożonego i zatwierdzonego wniosku. Jeżeli do 
wniosku utworzona była umowa to możliwe jest również jej wskazanie podczas 
rejestrowania rozliczenia. Wybór ten pozwala tylko zdecydować, co łatwiej będzie 
wskazać użytkownikowi do powiązania. 

W celu złożenia rozliczenia należy: 

1. Rozwinąć zakładkę  w sekcji menu nawigacyjnego. 

 

 

2. Kliknąć przycisk  . Zostanie otwarty formularz wyboru czy rozliczenie 
ma zostać utworzone do wniosku, czy umowy. 

 
 



3. Wybrać, czy umowa ma zostać utworzona do wniosku, czy umowy poprzez 
zaznaczenie odpowiedniego pola: 

 lub  

W zależności od wyboru dokonanego w formularzu pojawią się na liście rozwijalnej, 
wyświetlanej poniżej wnioski bądź umowy, do których można zarejestrować 
rozliczenie. 

4. Wybrać z listy rozwijalnej, znajdującej się poniżej, dokument (wniosek bądź umowa), 
do którego ma zostać zarejestrowane rozliczenie. 

 

5. Kliknąć przycisk  w celu potwierdzenia wyboru. 
Zostanie wyświetlony formularz umożliwiający pobranie wzoru rozliczenia w formie 

pliku pdf za pomocą przycisku  bądź zarejestrowanie nowego rozliczenia 

w systemie za pomocą przycisku  

6. Kliknąć przycisk  w celu zarejestrowania rozliczenia bezpośrednio w 
systemie. Zostanie wyświetlony formularz rozliczenia. 

7. Wypełnić wszystkie pola rozliczenia, wpisując wartości zgodne z etykietami je 
opisującymi.  

8. Zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku  co spowoduje 
zapisanie wprowadzonych informacji. Aby przejść do następnej sekcji rozliczenia bez 
uruchamiania mechanizmu sprawdzania poprawności wprowadzonych danych 

należy wcisnąć przycisk  . 

Za pomocą przycisku  nastąpi uruchomienie mechanizmu 
sprawdzania poprawności wprowadzonych danych i w przypadku pozytywnej 
weryfikacji, zapisanie zmian. 

W przypadku, gdy po wybraniu przycisku  system wykryje błędy we 
wprowadzonych danych w rozliczeniu, wyświetli komunikaty błędów w górnej części 
formularza oraz przy polach rozliczenia, w których błędy zostały wykryte. 

9. Uzupełnić w sekcji   informacje o zrealizowanych zadaniach. 

Dodanie zadania możliwe jest po kliknięciu przycisku  

 



 

Zostanie wyświetlony formularz z polami do uzupełnienia dotyczącymi realizacji 
wybranego zadania. 

 

Następnie z listy rozwijanej wybieramy nazwę zadania według umowy. 

W kolejnych krokach uzupełniamy pola „Rzeczywisty koszt realizacji zadania”(jest to 
koszt całkowity np. cała kwota z faktury) oraz „Dofinansowanie”(tu wpisujemy kwotę 
dofinansowania jaką przyznał nam realizator. Dla ułatwienia na czerwono 
podpowiada się kwota jaka pozostała do rozliczenia).Zatwierdzamy klawiszem 
„Zapisz”. 

10. Kliknąć przycisk  po uzupełnieniu informacji o zrealizowanym zadaniu. 
Na liście zadań pojawi się nowe zadanie opisane w kroku 9. 



 

 

 

 

11. Dodać informację na temat realizacji dodanego zadania poprzez kliknięcie przycisku 

 przy wybranym zadaniu, a następnie kliknięcie przycisku  . 

 

 

 

Zostanie wyświetlony formularz z polami do uzupełnienia dotyczącymi realizacji 
wybranego zadania. 



 

W tej sekcji określamy rodzaj dokumentu, na podstawie którego dokonujemy 
rozliczenia oraz w zależności od dokonanego wyboru uzupełniamy wszystkie 
wymagane pola oznaczone gwiazdką. 

12. Wypełnić pola realizacji, wpisując wartości zgodne z etykietami je opisującymi.  

W polu „Dofinansowanie” podajemy kwotę przyznanego dofinansowania. Jest to 
kwota, którą podaliśmy na etapie dodawania nowego zadania. 

13. Kliknąć przycisk  . Na liście realizacji do wybranego zadania pojawi się 
nowa realizacja opisana w kroku 12. 

14. Powtórzyć kroki 9-13, aż do uzupełnienia wszystkich informacji dotyczących 
zrealizowanych zadań i ich realizacji. 

15. Otworzyć zakładkę  ,aby dodać wymagane załączniki. 

16. Kliknąć przycisk  , a następnie  i wskazać plik z dysku. 

17. Uzupełnić pole Opis załącznika. 

18. Kliknąć przycisk  w celu zapisania dodanego załącznika. 
19. Powtórzyć kroki 16-18, aż do załączenia wszystkich wymaganych załączników. 

20. Kliknąć przycisk  w celu zapisania wszystkich informacji w rozliczeniu. 

Po poprawnym zapisaniu zmian pojawi się przycisk  

 

21. Kliknąć przycisk w celu przekazania rozliczenia do jednostki, do 
której złożony był wniosek/umowa, którego rozliczenie dotyczy. 

 

 

 

 


