
   
 

   
 

INSTRUKCJA WYSYŁANIA KOREKTY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

1. Wstęp  
•  Należy zalogować się na Portal Beneficjenta pod adresem  

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl  

• W MENU znajdującym się po lewej stronie należy wybrać pozycję  

SKRZYNKA PODAWCZA – PDF  

• W skrzynce podawczej należy odszukać wniosek, który otrzymał kwalifikację  

U - Wymaga uzupełnienia/korekty  

 

2. Pobieranie wniosku do poprawy  
• Przejdź do strony pobierania wniosku 

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/pobierz-formularz 

• Pobierz wniosek w aktualnej wersji 

 



   
 

   
 

3. Korekta wniosku 

• Korekta wniosku polega na ponownym wypełnieniu formularza wniosku z naniesieniem 

odpowiednich poprawek w miejscach wskazanych w korespondencji mailowej wysłanej przez osobę 

weryfikującą wniosek 

• Podczas sporządzania korekty wniosku należy zaznaczyć opcję korekty  

 
• Po wypełnieniu wniosku należy uruchomić przycisk Weryfikacja formularza  

 
• Jeżeli weryfikacja wskaże w okienku błędy wówczas należy je poprawić i ponownie zweryfikować 

dokument 

 



   
 

   
 

• Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie wówczas wniosek otrzyma status  

Wniosek jest poprawny i pojawia się lub zmienia suma kontrolna dokumentu i kod kreskowy 

 

• Poprawną wersję wniosku należy zapisać w dowolnej lokalizacji na komputerze 

 

4. Wysyłanie wniosku  
• Należy uruchomić przycisk EDYTUJ WNIOSEK  

 
• Otworzy się okno za pomocą którego dołączamy plik poprawionego wniosku  

Można również wprowadzić swoje uwagi  

  

• Należy uruchomić przycisk Zmień  



   
 

   
 

• Należy uruchomić przycisk WYŚLIJ WNIOSEK  

 
 

• Należy uruchomić przycisk TAK  

 
 

• Status wniosku zmieni się na WNIOSEK WYSŁANY  

 
 

 

UWAGA! 

Dostarczona do Biura Funduszu lub przesłana za pośrednictwem poczty wersja 

papierowa wniosku lub wersja elektroniczna złożona poprzez ePUAP musi 

posiadać na wszystkich stronach sumę kontrolną identyczną jak wersja 

przesłana zgodnie w powyższą instrukcją. 

 

Z uwagi na złożenie korekty wniosku o dofinansowanie na zaktualizowanej 

wersji formularza proszę zwrócić szczególną uwagę na nowe pola, które się w 

nim pojawiły. 

 



   
 

   
 

W przedmiotowym formularzu wprowadzono następujące zmiany: 

- dodano informacje o współmałżonku - pola B.1.6 - B.1.11; 

 - dodano pkt. G.3. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażenie 

zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy 

dotacji (zał. G.3); 

- w tabeli G.2, w nagłówku: 

w kolumnie 2 nastąpiła zmiana na „ Ilość szt.”, 

w kolumnie 5 nastąpiła zmiana na „Planowany koszt kwalifikowany (zł)”; 

zmieniła się kolejność 3 i 4 kolumny; 

- w tabeli G.2 zostały wyłączone pola G.2.1 i G.2.4, G.2.16; 

- dodano wiersz lokalizacja inwestycji – pola C.1.12 i C.1.13; 

- wprowadzono automatyczne zaciąganie się daty z pola H.1 do zał.G.1, G.2 i 

G.3; 

- w polu C.3.1 i C.3.2  zmieniono nazwy z „pojemność zbiornika” na „łączna 

pojemność zbiorników”; 

- w pkt. B.1.4. umożliwiono wprowadzanie telefonów o zwiększonej liczbie cyfr. 

 


