
 

 

Osobom, które mają doświadczenie w składaniu wniosków do różnych programów grantowych nasz 
generator zapewne wyda się dość prosty w obsłudze. Jednak dla tych, którzy takich doświadczeń nie mają, 
może wydać się skomplikowany i mało intuicyjny. Dlatego powstał ten poradnik. Zwracamy w nim uwagę 
na kilka zasad, którymi należy się kierować podczas wypełniania wniosku o przyznanie grantu. 

1) Poznaj kilka ważnych „przycisków” 

Otworzył się formularz wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu Kultura bez barier. Oto pierwszy 
widok ekranu. 

 

 przyciski „zapisz wniosek”, „następny zapis za … sekund”, „ostatni zapis o ….” 

„Zapisz wniosek” służy do tego, by nie dopuścić do utraty wprowadzonych danych w razie nagłej 
awarii generatora czy komputera, lub też gdy niechcący naciśniemy wadliwy klawisz. Taki przycisk 
jest umieszczony pod każdą sekcją wniosku. Nie musisz się jednak tak bardzo martwić o bieżące 
zapisywanie, bo system zapisuje aktualną wersję co 60 sekund. O tym, ile czasu zostało do 
kolejnego automatycznego zapisania danych i kiedy nastąpiło ostatnie zapisanie informują 
pozostałe dwa przyciski; nie zapomnij jednak wcisnąć „zapisz wniosek”, jeśli przerywasz pracę na 
dłużej; 

 „Sekcje wniosku” – naciśnięcie tego przycisku sprawi, że zobaczysz spis wszystkich sekcji (są one 
analogiczne jak w formularzu w wersji Word, który stanowi część dokumentacji naboru) i możesz 
wybrać tę, w której chcesz aktualnie pracować. Pamiętaj jednak, że niektóre sekcje są ze sobą 
powiązane – nie da się wypełnić harmonogramu, jeśli nie wskaże się granicznych dat 
przedsięwzięcia (od-do), a z kolei bez harmonogramu nie można wypełnić budżetu; 

 Czerwony przycisk „sprawdź wniosek” – na bieżąco wskazuje, ile pól wniosku uznanych jest za 
„błędne”, tj. albo nie zostały jeszcze wypełnione, albo są wypełnione nieprawidłowo. O tym 
przycisku jeszcze napiszemy; 



 

 

 Spójrz teraz na inny ważny przycisk – tekst „przejdź do edycji…..” spotkasz w tym generatorze 
jeszcze wiele razy, tylko z różnym dalszym ciągiem (przejdź do edycji okresu realizacji, przejdź do 
edycji wskaźnika, przejdź do edycji harmonogramu itd.). Oznacza to – w widocznym przykładzie – 
że, aby wpisać okres realizacji należy przejść do edycji okresu realizacji i dopiero wówczas 
wprowadzić wymagane daty. Po ich wprowadzeniu należy wcisnąć przycisk „powrót do edycji 
wniosku” (będzie widoczny po przejściu do edycji okresu). 

2) Rozwijane listy 

W części punktów formularza napotkasz rozwijane listy, z których musisz wybrać właściwe dane. Pierwszy 
moment dotyczy adresu wnioskodawcy. Zastosowane tu wykazy zostały wzięte z bazy danych TERYT 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

3) Dodawanie danych 

Jak już przejdziesz do edycji osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, to wówczas musisz 
użyć przycisku „dodaj osobę”, wprowadzić wymagane dane i następnie kliknąć na przycisk „powrót do 
edycji wniosku”. Podobny tryb postępowania powtarza się przy wielu innych punktach wniosku. 

 



 

 

4) Wskaźniki 

Obowiązuje tu zasada ogólna 

 przejdź do edycji, 

 dodaj wskaźnik (i podaj o nim kilka informacji), 

 zapisz wskaźnik, 

 dodaj kolejny wskaźnik itd., 

 a na koniec powrót do edycji wniosku. 

 

Chcemy zwrócić Twoją uwagę na kilka specyficznych kwestii dotyczących wprowadzania wskaźników. Jest  
o nich mowa w regulaminie, wolimy jednak skorzystać z tej okazji, by o nich przypomnieć: 

 wskaźnik projektu „liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązanie dzięki współpracy 
z partnerem zagranicznym” jest obligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców (każde 
przedsięwzięcie grantowe temu właśnie służy) i dlatego jest on już wprowadzony do generatora – 
nie ma w tym przypadku możliwości edycji i wprowadzenia zmian; 

 wskaźnik projektu „liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” musi 
być przez PFRON monitorowany, ale każdy wnioskodawca decyduje, czy wskaźnik go będzie 
dotyczył, czy nie. Jest więc możliwość edycji i wpisania wartości 0 lub 1 (lub większej, jeśli w ramach 
przedsięwzięcia IK zamierza wprowadzić dostosowania w więcej niż jednym obiekcie). Ten wskaźnik 
nie podlega ocenie; 

 oprócz tych dwóch wskaźników każdy ma obowiązek zaproponować własne wskaźniki adekwatne 
do zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia – minimum dwa wskaźniki produktu i jeden rezultatu – 
więcej na ten temat napisano w instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie grantu; 



 

 

 jeśli wnioskodawca poda wskaźnik, który można zliczać osobno dla kobiet i mężczyzn (najprostszy 
przykład – liczba uczestników szkolenia), to wówczas należy wypełnić wartości osobno dla każdej 
płci, a system podliczy wartość ogółem. Jeśli jednak wskaźnik nie da się odnieść do płci (np. liczba 
zamontowanych poręczy) to wówczas należy wpisać wartość ogółem, a pola dla płci zostaną 
nieaktywne. 

5) Harmonogram 

Obowiązują zasady ogólne, ale trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe kwestie. Spójrz na obraz poniżej – taki 
widok zobaczysz, gdy przejdziesz do edycji harmonogramu (w przykładzie jest już wprowadzone pierwsze 
zadanie). Zwróć uwagę na przycisk „dodaj zadanie” – to jest pierwszy przycisk, który musisz użyć. Kolejno 
wypełniasz pojawiające się plansze – wpisujesz nazwę zadania, akceptujesz ją („zapisz”). Następnie klikasz 
„dodaj działanie w ramach zadania”. Zostaniesz poproszony o nazwanie tego działania i zaznaczenie 
miesięcy, w których będzie ono realizowane – akceptujesz to („zapisz”). I tak samo postępuj z kolejnymi 
zadaniami i działaniami. 

 

Zadań wprowadzasz tyle, ile wynika z logiki przedsięwzięcia; analogicznie działań w ramach zadania. Nie ma 
uniwersalnej optymalnej liczby zadań i działań. Po wprowadzeniu wszystkich zadań kliknij przycisk „przejdź 
do edycji wniosku”. 

6) Budżet 

Zakładamy, że do generatora będziesz przenosić budżet przygotowany uprzednio w Excelu, będzie on więc 
sprawdzony i na pewno limit wydatków łącznie na cross-financing i na środki trwałe nie będzie 
przekroczony (25% całego budżetu). Generator będzie Ci w dopilnowaniu tego limitu pomagał i nie pozwoli 
na wysłanie wniosku, w którym limit zostałby przekroczony. 

Zasada wprowadzania danych jest analogiczna, jak w innych tego typu punktach. Po wciśnięciu „przejdź do 
edycji budżetu” zobaczysz tabelkę – obrazek poniżej – w której widoczne będą wprowadzone przez Ciebie 
wcześniej (w harmonogramie) zadania. Dla każdego zadania musisz wprowadzić zaplanowane wydatki 



 

 

(przycisk po prawej stronie „dodaj wydatek” dla każdego wydatku osobno), wskazując, czy chodzi o wydatki 
bieżące, cross financing czy środki trwałe). Jeśli po wprowadzeniu danych uznasz, że konieczne są korekty – 
skorzystaj z przycisku „edycja”. 

 

Przypominamy: jeśli Twoja IK może odliczać VAT – wprowadzasz kwoty netto. Jeśli na pewno nie może 
(sprawdź zasady w Regulaminie naboru) – wprowadzasz kwoty brutto. 

Formularz wniosku, stanowiący załącznik do Regulaminu, zawiera osobną tabelę dla uzasadnienia 
poszczególnych wydatków. W generatorze jest ona częścią tabeli budżetowej – uzasadnienie należy podać 
wpisując wydatek do budżetu. W pliku PDF, który pobierzesz po zakończeniu pracy (lub w trakcie, jeśli 
będzie taka potrzeba), uzasadnienia znajdą się w osobnej tabeli. 

7) Sprawdź wniosek – czyli informacja o błędach 

Wypełniając wniosek świadomie pominęliśmy kilka pól, żeby pokazać, co widać pod przyciskiem, o którym 
była mowa w punkcie pierwszym „sprawdź wniosek”. Pokazała się lista błędów: 

 



 

 

Kliknięcie w dany błąd przeniesie Cię do miejsca, którego błąd dotyczy. 

8) Dodawanie załączników 

Do wniosku wymagane jest dodanie dwóch załączników.  

 

Po wciśnięciu przycisku „przejdź do edycji załączników” musisz kolejno: 

 wcisnąć „rodzaj załącznika”, 

 wybrać jeden z dwóch wyświetlonych rodzajów, 

 wcisnąć „przeglądaj” i wybrać odpowiedni plik ze swojego komputera, 

 wcisnąć „wgraj plik”, 

 nacisnąć „powrót do listy załączników”, 

 powtórzyć operację dla drugiego załącznika, 

 wcisnąć „powrót do edycji wniosku”. 

 

9) Składanie wniosku 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól znany nam czerwony przycisk „sprawdź wniosek” zmienia kolor 
na zielony z komunikatem „twój wniosek nie zawiera błędów i jest gotowy do złożenia – złóż wniosek”. 



 

 

 

Pamiętaj, że naciśnięcie na „Złóż wniosek” oznacza, że nie będzie można w nim już dokonać żadnych 
poprawek. Jeśli naciśniesz, to dostaniesz jeszcze dodatkowe komunikaty ostrzegawcze: 

Twój wniosek jest gotowy do złożenia. Gdy potwierdzisz chęć złożenia 
wniosku zostanie on zablokowany i dalsza edycja nie będzie możliwa. 
Potwierdzasz chęć złożenia wniosku? 

Jeśli wybierzesz ok, pojawi się kolejne ostrzeżenie: 

Ta strona prosi o potwierdzenie decyzji jej opuszczenia — 
wprowadzone informacje mogą nie zostać zapisane 

Jeśli jesteś pewna/pewny, że wniosek ma być wysłany – wciśnij „opuść stronę”. 

Zanim naciśniesz „złóż wniosek” możesz pobrać PDF z wypełnionym formularzem - przycisk „wydruk pdf”. 

Spójrz na zieloną belkę na górze strony (widoczna na obrazku powyżej). Opiszemy znaczenie trzech 
przycisków: 

 „pomoc” – to miejsce na zgłoszenie problemów z funkcjonowaniem generatora; 

 „lista wniosków” – to wykaz wniosków złożonych przez instytucję wnioskodawcy w aktualnych 
konkursach PFRON (zapewne będzie tam tylko Twój obecnie wypełniany wniosek). Dopóki nie 
złożysz wniosku będzie miał on status „roboczy”; po złożeniu dostanie status złożony i widoczna 
będzie data oraz godzina złożenia; 



 

 

 

Możliwe będzie wówczas pobranie formularza wniosku w postaci PDF, na którym widoczne będą 
dane dotyczące złożenia wniosku: 

 

 i wreszcie przycisk „wyloguj”. Można go użyć w trakcie pracy, zawsze upewniając się, że ostatnio 
wprowadzane dane zostały zapisane, a po ponownym zalogowaniu można kontynuować prace. 
Można go też oczywiście użyć po zakończeniu pracy, złożeniu wniosku i pobraniu PDF. 

 


