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SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK MAB W DZIAŁANIU 4.3 POIR 

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  W SYSTEMIE FNP 

 

 https://wnioski.fnp.org.pl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

05 grudnia 2018 r. 

 

 
Sprawozdania finansowe w Programie MAB jednostki składają zgodnie  

z zasadami  określonymi w umowie o powierzenie grantu w formie 

elektronicznej i przygotowanej na jej podstawie formie papierowej. 

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest w systemie FNP. .  Sprawozdanie 

w formie papierowej powinno trafić do FNP w ciągu 25 dni od zakończenia 

danego okresu sprawozdawczego. Zanim przystąpią Państwo do 

przygotowywania sprawozdania finansowego prosimy o zapoznanie się z kilkoma 

informacjami na temat sposobu przekazywania danych w systemie FNP.  

 

https://wnioski.fnp.org.pl/
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KROK 1 

ZALOGOWANIE DO SYSTEMU FNP 

   

 

Sprawozdanie Finansowe Projektu jest wypełniane 

 i generowane do wydruku za pośrednictwem systemu 

informatycznego FNP przy wykorzystaniu tych samych 

indywidualnych kont użytkowników, za pomocą których 

składany był wniosek o dofinansowanie projektu. Proszę  

o zalogowanie się na stronie: https://wnioski.fnp.org.pl  

 

 

KROK 2  

ZAKŁADKA FINANSE 

 

     

 
[1] Po zalogowaniu się proszę wybrać z Listy 

realizowanych projektów projekt: MAB/IRAP 

 
[2]  Następnie należy przejść do zakładki FINANSE 

 

 

https://wnioski.fnp.org.pl/


 

Strona | 3  
 

KROK 3 

KARTA: SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRANT 

 

   

Po kliknięciu w zakładkę FINANSE, z rozwiniętego menu proszę wybrać  

następującą kartę: Sprawozdania finansowe – grant. System otworzy 

listę o nazwie Okresy rozliczeniowe projektu. Lista okresów 

rozliczeniowych jest zgodna z liczbą okresów wskazanych w budżecie 

projektu.    

 

 

KROK 4 

SEKCJA:  WYDATKI 

 

 
Sprawozdanie finansowe dla każdego okresu rozliczeniowego składa się  

z dwóch  edytowalnych części:  

 Wydatki  - Zestawienie poniesionych wydatków 

  Finanse - Tabele pokazujące postęp finansowy w realizacji Projektu  

Prace nad edycją danego sprawozdania finansowego rozpoczynamy od sekcji 

Wydatki. Proszę o kliknięcie i przejście do tej sekcji dla wybranego okresu 

rozliczeniowego. Po przejściu system rozwinie poniżej tabelę Szczegółowe 

zestawienie wydatków kwalifikowanych. 
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KROK 5 

SEKCJA WYDTAKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW  

W PRZYPADKU BRAKU PONIESONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

  

 

 

W przypadku, gdy w danym okresie sprawozdawczym nie 

zostały poniesione żadne wydatki, istnieje możliwość 

wygenerowania „zerowego” zestawienia wydatków oraz 

sprawozdania finansowego, za pomocą przycisku: 

[2] - „Ustaw brak wydatków w okresie”  

W takiej sytuacji nie ma konieczności pobierania 

 i wypełniania zerowymi wartościami szablonu 

zestawienia 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”. Funkcja ta pozwala na powrót do 

wariantu wprowadzania wydatków. 
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KROK 5 

SEKCJA WYDATKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

W PRZYPADKU PONIESIONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

OPCJA 1: WCZYTANIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW Z PRZYGOTOWANEGO SZABLONU W FORMACIE EXCEL 

 

 

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym zostały 

poniesione przez Jednostkę wydatki, niezbędne jest ich wykazanie 

w sprawozdaniu finansowym. Zestawienie poniesionych 

wydatków  można sporządzić w jednym z dwóch wariantów:  

1. Za pomocą importu do systemu informatycznego FNP 

zestawienia wydatków z szablonu w formacie Excel 
2. Za pomocą bezpośredniego wprowadzania poniesionych 

wydatków w systemie informatycznym FNP  

Przygotowanie pliku Excel następuje na podstawie osobnej 

instrukcji: Przygotowanie zestawienia wydatków do 

sprawozdania finansowego dla jednostek MAB udostępnionej 

przez FNP. 

W celu wczytania przygotowanego zestawienia wydatków  

za pomocą pliku Excel proszę w sekcji Wydatki [1], w bloku 

„Wczytywanie wydatków z pliku Excela” wybrać przycisk: 

„Wybierz plik Excel: Przeglądaj” [2]. Po wybraniu właściwego 

pliku Excel z komputera proszę kliknąć przycisk „Wczytaj wybrany 

plik” [3]. Istnieje możliwość wczytania kilku plików Excel,  

z których każdy uwzględnia inne wydatki. Dla każdego pliku należy 

wykonać kroki 1-3. Poszczególne importy zostaną oznaczone 

różnymi numerami w kolumnie Nr importu. 
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KROK 5 

SEKCJA WYDATKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

W PRZYPADKU PONIESIONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

OPCJA 1: WCZYTANIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW Z PRZYGOTOWANEGO SZABLONU W FORMACIE EXCEL 

KORYGOWANIE BŁĘDÓW 

 
 

[1] Po wczytaniu pliku w systemie pojawi się 

komunikat „Plik Excela wczytany poprawnie”.  

[2] Na tym etapie nastąpi pierwsza weryfikacja 

poprawności wypełnienia zestawienia wydatków. 

Na czerwono zostaną zaznaczone komórki 

zawierające błędy.  

Korygowanie błędów: 

 [3] Plik z błędami można usunąć wybierając „Usuń 

import bez zapisywania”. Po skorygowaniu błędów 
w zestawieniu wydatków w pliku Excel proszę 

powtórzyć krok 5 od początku.  W przypadku 
uprzedniego wczytania kilku plików Excel wybór 

„Usuń ostatni import” spowoduje usunięcie 

wyłącznie wydatków zawartych w ostatnim 

wczytanym pliku. 

[4] Możliwe jest dokonanie korekty dla 

pojedynczego wydatku poprzez wybranie 

„Pokaż/Edytuj” albo usunięcie pojedynczego 

wydatku („Usuń”)  

Możliwe jest również dodanie nowego wydatku 

poprzez wybranie  przycisku „Dodaj wydatek”. 
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KROK 5 

SEKCJA WYDATKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

W PRZYPADKU PONIESIONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

OPCJA 2: BEZPOŚREDNIE WPRWADZANIE WYDATKÓW W SYSTEMIE  
 

 

 

 

 

 

 

Każdy wydatek można  również bezpośrednio wprowadzać po kolei do 

systemu bez konieczności przygotowania i wczytywania szablonu 

Excel. Jest to wygodna opcja w przypadku konieczności dodania do 

zestawienia wydatków pojedynczego/kilku wydatków. 

[1] Wprowadzenie wydatków jest możliwe poprzez przycisk „Dodaj 

wydatek”,  w tabeli Zestawienie wydatków kwalifikowanych w okresie 

sprawozdawczym nr 1.  

Pod tabelą z listą wydatków zostanie rozwinięte aktywne pole do 
uzupełnienia poszczególnych danych, które należy wypełnić. 
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KROK 5 

SEKCJA WYDATKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

W PRZYPADKU PONIESIONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

OPCJA 2: BEZPOŚREDNIE WPRWADZANIE WYDATKÓW W SYSTEMIE  
 

 

 

 

[1] W celu rozpoczęcia lub kontynuacji 

wprowadzania wydatków należy kliknąć 

przycisk „Dodaj wydatek”. 

[2] Po uzupełnieniu danych dotyczących 
wydatku aby zaakceptować wydatek należy 

kliknąć przycisk „Zapisz”. Wydatek zostanie 

wprowadzony do tabeli zestawienia 
wydatków.  

W celu wprowadzenia kolejnego wydatku 
należy ponownie kliknąć "Dodaj wydatek".  

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. 
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TABELA Z ZESTAWIENIEM WYDATKÓW 

DODATKOWE FUNKCJE 

 

 
1.Tabela z zestawieniem wydatków 

Po prawidłowym wczytaniu zestawienia wydatków 

z pliku/plików Excel lub bezpośrednim 
wprowadzeniu wydatków do  systemu, w sekcji: 

„Zestawienie wydatków kwalifikowalnych w 

okresie sprawozdawczym nr 1” pojawi się tabela 

zawierająca zestawienie wszystkich wczytanych z 

pliku lub wprowadzonych bezpośrednio wydatków.  

Z uwagi na dużą ilość kolumn w zestawieniu 

wydatków domyślne ustawienie tabeli pokazuje 

tylko kolumny od „Nr kategorii” do „Nr 

postępowania w jednostce”. Aby uwidocznić 

wszystkie kolumny należy zaznaczyć pole 
„Wszystkie kolumny” [1], widoczne nad  tabelą z 

zestawieniem wydatków. Aby uwidocznić tylko 

pozostałe kolumny, tj. od „Koszty kwalifikowalne 

część wspólna” do „Koszty kwalifikowalne 

naukowcy indywidualni”  należy zaznaczyć pole 
„Część II”[1]. Aby powrócić do domyślnego 

ustawienia należy zaznaczyć pole „Część I” [1].  

2.Wyszukiwanie wydatków w tabeli z zestawieniem wydatków 

Istnieje możliwość wyszukiwania  wydatków w tabeli z zestawieniem wydatków ze względu na numer kategorii, numer dokumentu lub  koszt kwalifikowalny ogółem. Aby 
wyszukać wydatek/grupę wydatków należy wpisać informację zgodnie z którą ma zostać wyszukany wydatek/grupa wydatków w odpowiednich polach nad tabelą z 

zestawieniem wydatków i wybrać „Szukaj” [2]. Aby ponownie uwidocznić w tabeli wszystkie wydatki należy usunąć informację wg której wydatek/grupa wydatków został 

wyszukany.  
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KROK 6 

SEKCJA WYDATKI - ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

W PRZYPADKU PONIESIONYCH WYDATKÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

ZAPISANIE WCZYTANEGO ZESTAWIENIA WYDATKÓW 

 

Po zakończonej pracy nad korygowaniem podświetlonych  

na czerwono błędów niezbędne jest zapisanie zestawienia 

wydatków.  

[1]  W sytuacji, gdy system nie wyświetla informacji o błędach 

(brak komórek zaznaczonych na czerwono) zestawienie można  

zapisać poprzez przycisk „Zapisz do wydatków”.  

Wydatki zostaną automatycznie zagregowane i wczytane 

bezpośrednio do tabel w części „FINANSE”. System naliczy również 

odpowiednia wartość kosztów rozliczanych ryczałtem (kat. Ryczałt 

– „O”) 

Po zapisaniu zestawienia do wydatków nadal możliwa jest korekta 

ewentualnych błędów w analogiczny sposób jak w przypadku 

korygowania błędów po wczytywaniu pliku z zestawieniem 

wydatków do systemu, to jest: poprzez dodanie, usunięcie, 

edytowanie wprowadzonego wydatku  lub też usunięcie całego 

wczytanego pliku/plików. Po korekcie należy ponownie zapisać 

zestawienie wydatków. 
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KROK 7 

SEKCJA: FINANSE 

 

 
   

Po zapisaniu zestawienia do wydatków w sekcji Wydatki, dane z 

zestawienia zostaną automatycznie zaimportowane do wszystkich 

niezbędnych zakładek dotyczących sprawozdania finansowego w 

sekcji Finanse. System naliczy automatycznie również odpowiednią 

wartość kosztów wypłaconych stypendiów oraz kosztów rozliczanych 

stawką ryczałtową - O). 

 

[1] W celu przejścia do kolejnego etapu wypełniania sprawozdania 

proszę o kliknięcie na sekcję Finansedla wybranego okresu z listy 

okresów rozliczeniowych projektu. 

 

Po przejściu do sekcji Finanse zostaną wyświetlone tabele  

z postępem finansowym projektu.  

 

W sekcji „Postęp finansowy realizacji projektu” znajdują się ponadto 

tabele: 

1. „Kwalifikowalność VAT” - tabela wypełnia się automatycznie na 

podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności 

podatku VAT  

2. „Przychody w projekcie (z wyłączeniem odsetek) w okresie 

sprawozdawczym nr 1” - tabelę należy wypełnić samodzielnie. 
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KROK 8 

SEKCJA FINANSE – WYPEŁNIANIE TABEL 

TABELA PRZYCHODY W PROJEKCIE i TABELA KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT 

 
1. Tabela „Przychody w projekcie” 
[1] W sekcji „ Finanse” należy uzupełnić tabelę „Przychody w projekcie (z 

wyłączeniem odsetek) w okresie sprawozdawczym”. Dane w tabeli wprowadza 

się poprzez wybranie „Edytuj”, a następnie „Zapisz” (jeżeli wprowadzona 

kwota jest poprawna) lub „Anuluj” (jeżeli chcemy wrócić do poprzedniej 

wartości).  

[2] W przypadku braku przychodów w projekcie w danym okresie 

sprawozdawczym w tabeli należy zaznaczyć odpowiednio pole „Brak 

przychodów w okresie sprawozdawczym”, co skutkuje przypisaniem wartości 

„0,00” w tabeli.  

2. Tabela Kwalifikowalność VAT 

Tabela „Kwalifikowalność VAT” uzupełniana jest przez system automatycznie 

na podstawie dokumentów przedstawianych przez  Jednostkę MAB przed 

popisaniem umowy o powierzenie grantu. Dokumenty są dostępne w systemie 

w głównym menu  w zakładce „FINANSE” (patrz krok 10) w sekcji 

”Kwalifikowalnośc VAT”.  

W przypadku konieczności zmiany sposobu rozliczania podatku VAT  

w projekcie należy skontaktować się z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Na 

etapie przygotowywania sprawozdania istnieje możliwość zapoznania się z 

treścią oświadczeń, które pojawią się na wydruku sprawozdania finansowego. 

Służy do tego przycisk „Zobacz oświadczenia” nad tabelą „Okresy 

rozliczeniowe projektu” 
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KROK 9 

POZOSTAŁE DANE W SPRAWOZDANIU 

1. TABELA OSOBA PRZYGOTOWUJACA SPRAWOZDANIE 

2. TABELA MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI FINANSOWEJ 

 

 

   

 

Następnie  niezbędne  jest uzupełnienie tabeli Dane osoby przygotowującej 

sprawozdanie oraz tabeli Miejsce przechowywania dokumentacji 

finansowej. Dane w tabelach zamieszczonych wprowadza się poprzez 

wybranie „Edytuj” (przycisk dostępny w każdej tabeli), a następnie „Zapisz” 

(jeżeli dane są poprawne) lub „Anuluj”(jeżeli chcemy wrócić do poprzednich 

danych).  

UWAGA:  

Dane wpisane w tabelach „Osoba przygotowująca sprawozdanie” oraz 

„Miejsce przechowywania dokumentacji finansowej” powielają się dla 

kolejnych sprawozdań. Prosimy o weryfikację aktualności ww. danych i ich 

ewentualną aktualizację  przy przygotowaniu każdego sprawozdania. 
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KROK 10 

ZATWIERDZENIE GOTOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

KARTA: AKCEPTACJE FINANSOWE 

 

 

 

Po zakończeniu pracy w sekcji „Finanse”  niezbędne jest   zatwierdzenie przygotowanego sprawozdania finansowego.  

W tym celu  należy przejść do menu głównego  w zakładkę FINANSE  i z rozwiniętego menu wybrać Kartę: Akceptacje finansowe. 
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KROK 11 

ZATWIERDZENIE GOTOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

PRZYCISK: ZAMKNIJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

 

   

 

[1] Następnie proszę wybrać właściwy okres rozliczeniowy 

projektu dla którego wprowadzono sprawozdanie 

finansowe. 

[2] W celu zatwierdzenia wprowadzonych do sprawozdania 

finansowego danych należy kliknąć przycisk: „Zamknij 

sprawozdanie finansowe”  

Uwaga: 

Po zamknięciu sprawozdania finansowego nie ma 

możliwości ponownej edycji wprowadzanych danych  

w sprawozdaniu finansowym. W przypadku potrzeby 

poprawienia/uzupełnienia sprawozdania na typ etapie 

należy skontaktować się z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. 
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KROK 12 

PRZEKAZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO FNP 

WYDRUK SPRAWOZDANIA 

 

 

Po zatwierdzeniu sprawozdania należy wydrukować jego wersję PDF.  W 

tym celu proszę ponownie przejść w menu głównym  w zakładce FINANSE 

do karty: Sprawozdania finansowe – grant.  

Z listy okresów rozliczeniowych należy wybrać sekcję Drukuj PDF dla 

właściwego okresu sprawozdawczego projektu. Wydruk będzie obejmował 

również zestawienie poniesionych wydatków.  

 

Uwaga: 

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania oraz w przypadku braku wypełnienia 

wszystkich wymaganych pól sprawozdania na wydruku będzie widnieć 

napis "WYDRUK PRÓBNY". Wydruk sprawozdania finansowego  w celu 

przekazania FNP powinien nastąpić po zamknięciu sprawozdania i nie 

powinien być oznaczony napisem „WYDRUK PRÓBNY”. 

Wydruk sprawozdania obejmuje zestawienie poniesionych wydatków w 

zakresie kolumn od „Nr kategorii” do „W tym koszty kwalifikowane VAT” 

Prosimy pamiętać, aby przy wydruku w ustawieniach drukarki zaznaczyć 

opcję  orientacji  wydruku w poziomie. 
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KROK 12 

PRZEKAZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO FNP 

PODPISANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Przed podpisaniem sprawozdania, w celu zapoznania się z treścią oświadczeń w zakresie kwalifikowalności VAT, które pojawią się na wydruku sprawozdania 

finansowego - istnieje możliwość podglądu w systemie  FNP za pomocą przycisku „Zobacz oświadczenia” nad tabelą „Okresy rozliczeniowe projektu”. 

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

3. Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez Kierownika Projektu oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

4. Sprawozdania nie zamknięte w systemie informatycznym FNP tj. z napisem „WYDRUK PRÓBNY” lub niekompletne będą bez weryfikacji kierowane do korekty. 

5. Sprawozdania będą weryfikowane w kolejności wpływu do FNP. FNP weryfikuje sprawozdanie w terminie 30 dni od daty jego wpływu. 

6. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe zawiera braki lub błędy,  Jednostka MAB oraz Kierownik Projektu, na wezwanie FNP są zobowiązani do przesłania 

poprawionych wersji sprawozdań w terminie do 14 dni od daty otrzymania uwag z Fundacji, zgodnie z umową o powierzenie grantu.  

7. Fundacja przekazuje informację o akceptacji sprawozdania drogą elektroniczną.   

 

 


