
Załącznik nr 8/1/10a,b,c Formularze list sprawdzających do weryfikacji merytorycznej i 
formalno-rachunkowej faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych 

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- 
RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH 

 
a) Kontrakty na roboty budowlane 

Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych 
 
Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do płatności Sprawdzenie poprzez 
weryfikację czy poniższe kryteria są spełnione: 
 
Lp. Kryterium (należy odpowiedzieć na 

pytanie czy dane kryterium jest 
spełnione) 

TAK NIE Uwagi 

I Weryfikacja merytoryczna 
1 Faktura zgodna z przejściowym 

świadectwem płatności 
 

2 Tytuł i numer kontraktu poprawny    
3 Kwota na przejściowym świadectwie 

płatności i fakturze jest zgodna 
 

4 Faktura (przejściowe świadectwo płatności) 
obejmuje zakres zgodny z kontraktem i 
aktualnym harmonogramem 

 

5 Zmiany cen jednostkowych i ilości pozycji 
obmiarowych zgodne z warunkami kontraktu 
i załączonym Protokołem negocjacji (jeśli 
występują zmiany) 

 

6 Źródło i procent finansowania jest zgodny z 
zapisem w kontrakcie, zatwierdzonym planie 
płatności lub formalnymi uzgodnieniami. 
(Bilansowanie kontraktu) 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

II Weryfikacja formalno-rachunkowa 
1 Sprawdzenie faktury 

1.1 Wszystkie niezbędne pola faktury zostały
wypełnione 

 

1.2 Dokument oznaczono datą i numerem 
faktury (data wystawienia) 

 

1.3 Obliczenia poprawne    
1.4 Odpowiednia stawka VAT została

zastosowana 
 

1.5 Czy są podpisy wystawcy i odbiorcy 
faktury? 
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1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z 
rachunkiem bankowym podanym w kontrakcie

1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy 
faktury 

 

1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i 
odbiorcy faktury 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 
2.1 Gwarancja dobrego wykonania  

2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 
załączonym do kontraktu 

 

2.1.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
załącznikiem do oferty 

 

2.2 Gwarancja zaliczkowa  
2.2.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 

załączonym do kontraktu 
 

2.2.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
załącznikiem do oferty 

 

2.3 Przejściowe świadectwo płatności  
2.3.1 Zostało podpisane i parafowane na 

każdej stronie przez inżyniera kontraktu  
 

2.3.2 Zgodność cen jednostkowych z przed-
miarem robót (cennikiem kontraktowym) 

 

2.3.3 Obliczenia poprawne ( sprawdzenie poprzez 
wprowadzenie danych do arkusza Excel) 

 

2.3.4 Kwoty zatrzymane poprawnie wyliczone    
2.3.4 Poprawne potrącenie zaliczki, jeśli była

wypłacona 
 

2.4 Protokół konieczności podpisany przez 
inżyniera kontraktu  

 

2.5 Protokół przejęcia podpisany przez 
inżyniera kontraktu 

 

2.6 Poświadczenie zwolnienia 50% kwot zatrzy-
manych podpisane przez inżyniera kontraktu  

 

2.7 Protokół wypełnienia gwarancji 
podpisany przez inżyniera kontraktu  

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
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b) Kontrakty na dostawy 
Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych 

 

Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do płatności. Sprawdzenie poprzez 
weryfikację czy poniższe kryteria są spełnione: 

 

Lp. Kryterium (należy odpowiedzieć na 
pytanie czy dane kryterium jest 

spełnione) 

TAK NIE Uwagi 

I Weryfikacja merytoryczna 
1 Faktura zgodna z zakresem objętym 

protokołem odbioru 
 

2 Tytuł i numer kontraktu poprawny  
3 Kwota na fakturze jest zgodna z 

kontraktem 
 

4 Protokoły odbioru sporządzone 
prawidłowo zgodnie z wymaganiami 
kontraktu 

 

5 Źródło jak i procent finansowania jest 
zgodny z zapisem w kontrakcie, 
zatwierdzonym planie płatności lub 
formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie 
kontraktu) 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

II Weryfikacja formalno-rachunkowa 
1 Sprawdzenie faktury 

1.1 Wszystkie niezbędne pola faktury zostały
wypełnione 

 

1.2 Dokument oznaczono datą i numerem 
faktury (data wystawienia) 

 

1.3 Obliczenia poprawne    
1.4 Odpowiednia stawka VAT została

zastosowana 
 

1.5 Czy są podpisy wystawcy i odbiorcy 
faktury? 

 

1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z 
rachunkiem bankowym podanym w kontrakcie

1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy 
faktury 
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1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i 
odbiorcy faktury 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 
2.1 Gwarancja dobrego wykonania  

2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 
załączonym do kontraktu 

 

2.1.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
warunkami kontraktu 

 

2.2 Gwarancja zaliczkowa  
2.2.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 

załączonym do kontraktu 
 

2.2.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
warunkami kontraktu 

 

2.3 Protokół odbioru tymczasowego   
2.3.1 Podano datę sporządzenia protokołu
2.3.2 Protokół został podpisany przez 

dostawcę i zamawiającego 
 

2.4 Przedłożono inne dokumenty zgodnie z 
wymaganiami kontraktu 

 

2.5 Przedłożono certyfikat pochodzenia 
dostaw 

 

2.6 Przedłożono dokumenty odprawy celnej 
SAD w przypadku dostaw z zagranicy 

 

2.7 10% gwarancja dobrego wykonania  
2.7.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 

załączonym do kontraktu 
 

2.7.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
warunkami kontraktu 

 

2.8 Protokół odbioru końcowego podpisany 
przez zamawiającego 

 

2.8.1 Przedmiot protokołu odbioru odpowiada 
zakresowi dostawy przewidzianemu w 
kontrakcie  

 

2.8.2 Podano datę sporządzenia protokołu
2.8.3 Protokół został podpisany przez 

dostawcę i zamawiającego 
 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
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c) Kontrakty na usługi 
Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych 

 

Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do płatności. Sprawdzenie poprzez 
weryfikację czy poniższe kryteria są spełnione: 
 
Lp. Kryterium (należy odpowiedzieć na 

pytanie czy dane kryterium jest 
spełnione) 

TAK NIE Uwagi 

I Weryfikacja merytoryczna 
1 Faktura zgodna z zakresem objętym 

raportem bądź zestawieniem dniówek 
 

2 Tytuł i numer kontraktu poprawny  
3 Kwota na fakturze jest zgodna z zapisami 

kontraktu 
 

4 Załączone Protokoły odbioru raportów 
potwierdzające prawidłową realizację
zgodnie z wymaganiami kontraktu 

 

5 Źródło jak i procent finansowania jest 
zgodny z zapisem w kontrakcie, 
zatwierdzonym planie płatności lub 
formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie 
kontraktu) 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

II Weryfikacja formalno-rachunkowa 
1 Sprawdzenie faktury 

1.1 Wszystkie pola faktury zostały
wypełnione 

 

1.2 Dokument oznaczono datą i numerem 
faktury (data wystawienia) 

 

1.3 Obliczenia poprawne    
1.4 Odpowiednia stawka VAT została

zastosowana 
 

1.5 Czy są podpisy wystawcy i odbiorcy 
faktury? 

 

1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny 
z rachunkiem bankowym podanym w 
kontrakcie 
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1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy 
faktury 

 

1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i 
odbiorcy faktury 

 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 
 

2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 
2.1 Gwarancja zaliczkowa  

2.1.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 
załączonym do kontraktu 

 

2.1.2 Wystawiona na kwotę zgodnie z 
warunkami kontraktu 

 

2.2 Płatność pośrednia   
2.2.1 Przedłożono dokument akceptujący 

przyjęcie raportu przejściowego 
 

2.2.2 W przypadku wypłaty kontrahentowi 
zaliczki została ona potrącona z płatności 
pośredniej 

 

2.3 Płatność kosztów zwrotnych  
2.3.1 Przedłożono oryginalne dokumenty 

potwierdzające poniesienie kosztów 
zwrotnych 

 

2.3.2 Udokumentowano koszty przewidziane w 
kontrakcie  

 

2.3.3 Łączna wartość udokumentowanych 
prawidłowo kosztów zwrotnych nie 
przekracza limitu przewidzianego w 
kontrakcie 

 

2.4 Płatność końcowa  
2.4.1 Przedłożono dokument akceptujący 

przyjęcie raportu końcowego 
 

Data:      Podpis osoby wypełniającej formularz 
 

Data:  Podpis osoby zatwierdzającej rozliczenie 


